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عن تجاره  57711برلم  21191111، لٌد فى  111110111له ،  السعٌد جمال السعٌد العداسى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  1

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبرابابل بملن/ دمحم دمحم الطواٌشى

عن  57959برلم  21191129، لٌد فى  511110111عمرو مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ه السٌارات ، بجهة : سندسٌس بملن/ مصطفى عبدالعزٌز صمر درازمعرض لتجار

عن تجاره  57966برلم  21191131، لٌد فى  1111110111نٌره احمد على حسٌن الشرخه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 وتجهٌز وبٌع نظارات طبٌه ، بجهة : بشبٌش اول بملن/ رضا المغازى شعبان دمحم

عن  57917برلم  21191123، لٌد فى  51110111عبدالتواب احمد هواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام احمد فخرى  -  4

 الشون بملن/ دمحم السٌد مصباح-برج الفٌروز -مكتب مماوالت عامه ، بجهة : الدور السابع 

عن مصنع مالبس  57913برلم  21191123، لٌد فى  2111110111هدى حسٌن دمحم معزوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 داخلٌه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ احمد عبدالحافظ العشرى دمحم

عن االستٌراد )  57923برلم  21191124، لٌد فى  5111110111ضحوه لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 6( وتصدٌر االثاث والمالبس الجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش  6المجموعه  من 36والفمره  19عدا المجموعه 

 الدور الخامس بملن/ خالد عباس عثمان احمد-امام المستشفى العام -أكتوبر 

تجاره عن مكتب ل 57945برلم  21191128، لٌد فى  111110111دمحم اشرف عبدالحمٌد سمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 المحاصٌل الزراعٌه ، بجهة : دمرو بملن/ اشرف عبدالحمٌد مصطفى

عن مصنع  57742برلم  21191118، لٌد فى  251110111ابراهٌم عبدالونٌس ابوالٌزٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 ارق حسٌن حسٌن شٌشىمالبس جاهزه و داخلٌه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله حسن بملن/ ط

عن مخبز ،  57761برلم  21191119، لٌد فى  121110111مرٌم حسن الدمحمى حسن االختٌار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 الغبارى بملن/ على ابراهٌم دمحم صٌام 1بجهة : ش

عن مطعم  57782برلم  21191113فى ، لٌد  11110111دمحم ابراهٌم الشربٌنى حسٌن الخٌاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ابوشاهٌن بملن/ هدى زكى محمود السٌد-المرساوى  1ش53ماكوالت شعبٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن بماله  57825برلم  21191116، لٌد فى  411110111زهٌره زٌن العابدٌن ٌونس العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لبرج بملن/ ابراهٌم ٌونس العربىمحله ا-الشهٌد حسن  1ش51، بجهة : 

عن مكتب  57848برلم  21191116، لٌد فى  111110111ٌاسر نبٌه الشوربجى شمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 شكرى الموتلى بملن/ جمال حلمى احمد سالمه1من-عمر بن الخطاب  1ش5تشطٌبات و مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تجاره خرده ،  57861برلم  21191121، لٌد فى  211110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هانم السٌد احمد المزٌن  -  13

 بجهة : بلمٌنا بملن/ اٌهاب ابراهٌم عبدالمادر سلٌمان سالم

عن تجاره حداٌد ،  57881برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم عبدالسالم احمد شمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بشبٌش بملن/ عمر فؤاد محمود خضربجهة : 

عن تعبئه عسل  57986برلم  21191131، لٌد فى  511110111رمضان الششتاوى دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 و توزٌعه ، بجهة : الكمالٌه بملن/ الششتاوى دمحم الششتاوى سالم
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عن مكتب  57814برلم  21191114، لٌد فى  111110111ماله ،   نور الدٌن احمد دمحم عٌد ابوعامر  ، تاجر فرد ، رأس -  16

 بجوار مصنع زغامٌرو بملن/ صالح عبدالفتاح دمحم الزعبالوى-الزراعه -مماوالت ، بجهة : منشٌه السادات 

البس عن مصنع م 57693برلم  21191111، لٌد فى  1111110111امٌره مجدى دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 سوق اللبن بملن/ دمحم دمحم الرفاعى-ابوالعباس  1ش25جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن تجاره لطع غٌار  57958برلم  21191129، لٌد فى  111110111سعد دمحم سعد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 الرفاعىسٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ سعد دمحم 

عن تجاره  57889برلم  21191122، لٌد فى  121110111بدٌر دمحم بدٌر ٌوسف المعصراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 منشٌه البكرى بملن/ انس دمحم عبدالحمٌد-دمحم صبرى  1االدوات الصحٌه ، بجهة : ش

عن  57924برلم  21191124، لٌد فى  111110111  معرض محمود طلعت لتجاره السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  21

 الخلٌفه المنصور بملن/ عبدالرحمن دمحم 1ش1من-ش عبدالمنعم عمام 15معرض لتجاره السٌارات ، بجهة : عمار رلم 

 عن لطع غٌار 57941برلم  21191127، لٌد فى  121110111عصام دمحم دمحم دمحم الجابرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن/ احمد دمحم الحلو 23رلم  11ش-سٌارات و تجاره السٌارات ، بجهة : المنشٌه الجدٌده 

عن مماوالت  57963برلم  21191129، لٌد فى  2111110111ٌوسف دمحم ٌوسف البمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 عامه ، بجهة : دنوشر بملن/ عفاف دمحم ٌوسف البمرى

عن مكتب  57731برلم  21191117، لٌد فى  251110111ابراهٌم حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مى عبدالباسط  -  23

 تصدٌر منسوجات ومفروشات ومالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سامول بملن/ رفعت احمد دمحم ابوزٌد

عن مشغل  57741برلم  21191118، لٌد فى  511110111ه ،  بدٌر دمحم بدٌر ابراهٌم العطوى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  24

 نعمان االعصر بملن/ هشام السعٌد السٌد عامر 1من-امٌن زكى  1رفى فوط ، بجهة : ش

عن تجاره مالبس  57769برلم  21191111، لٌد فى  511110111رزق ابراهٌم رزق سعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لعسكرٌه ( ، بجهة : عٌاش بملن/ دمحم عطٌه السٌد الحادىجاهزه ) عدا المالبس ا

عن مصنع  57775برلم  21191113، لٌد فى  111110111رحاب احمد صالح دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : دٌرب هاشم بملن/ عبدالمنعم خطاب دمحم على

عن تجاره  57826برلم  21191116، لٌد فى  151110111عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الحبٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 سوق الحدادٌن بملن/ دمحم عبدالحمٌد دمحم الحبٌبى 1ش11الحدٌد ، بجهة : 

عن  57842برلم  21191117فى ، لٌد  51110111عالء عبداللطٌف عبداللطٌف الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 الترعه بملن/ سهام السٌد كامل 1ش-ماكٌنه تعبئه و تغلٌف مواد غذائٌه ، بجهة : شبراملكان 

عن تجاره مراتب ،  57851برلم  21191117، لٌد فى  511110111اٌات دمحم حسن العرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 عماره االولاف  بملن/ مجده عبدالمحسن ابراهٌم -م تٌفاامام مطع-الجٌش  1ش3بجهة : عمار رلم 

عن مكتب رحالت  57947برلم  21191128، لٌد فى  111110111دمحم دمحم مصطفى شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 المنشٌه الجدٌده بملن/ سلٌمان عبداللطٌف سلٌمان عبداللطٌف-شارع مصطفى حسٌن  1ش8داخلٌه ، بجهة : 

عن سوبر ماركت ، بجهة :  57879برلم  21191121، لٌد فى  251110111الغاٌش ماركت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ابوراضى بملن/ رضوى حسٌن حسٌن الحصاوى-سعد دمحم سعد  1ش7محل رلم 

عن تجاره لطع  57699 برلم 21191111، لٌد فى  121110111دمحم شولى دمحم محمود والى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32
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 ملن/ على مجاهد ابوضهرومالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت حبٌب ب

عن تمطٌع  57967برلم  21191131، لٌد فى  451110111احمد ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

البهى بملن/ فتحى عبدالرحمن دمحم  1ش1من-محله البرج -عبدالشافى  1ش114وتعبئه وتغلٌف لحوم مجمده ، بجهة : عمار رلم 

 ابوالعٌنٌن

عن  57864برلم  21191121، لٌد فى  1511110111عبدالنبى حسن على محمود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بشبٌش بملن/ حسن على محمود صالح-مزرعه مواشى ، بجهة : لومانه الجدٌده 

عن تورٌدات  57895رلم ب 21191122، لٌد فى  121110111حماده جمال البسٌونى توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ادوات و اجهزه كهربائٌه ) عدا اجهزه الكمبٌوتر ومستلزماته ومالبس جاهزه ( ) عدا المالبس العسكرٌه( وكابالت كهربائٌه واثاث 
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عن مصنع مالبس  42611برلم  21191113، لٌد فى  111110111ٌر على على دوالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سم -  49

 مركز المحله الكبرى بملن/ سامى على على دوالى-جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : منشاه االمراء 

عن مصنع مالبس  42611برلم  21191113، لٌد فى  111110111سمٌر على على دوالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

الستغالله " مدشه حبوب -مركز المحله بملن/ نجوى عبدالعلٌم الغمرى -جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : منشاه االمراء 

 42611والمودع برلم  2113-5-22تارٌخ افتتاحه -" 

عن تجاره احذٌه  57788برلم  21191113، لٌد فى  51110111اله ،  دمحم محمود السٌد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس م -  51

 ومالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : دمرو بملن/ دمحم احمد ابوالعنٌن احمد

عن مصنع  57845برلم  21191117، لٌد فى  1111110111سامى وفا وفا ابوعجور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ستٌن ، بجهة : ابوصٌر بملن/ فاروق وفا حسن ابوعجوربال

عن مكتب مماوالت ،  57829برلم  21191116، لٌد فى  511110111هانى دمحم دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بجوار تجاره اوالد الجندى بملن/ مى عبدالمنعم عبدالفتاح احمد-نعمان االعصر  1ش41بجهة : 

برلم  21191127، لٌد فى  611110111تب الجندى لتجاره المالبس الجاهزه والمفروشات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مك -  54

امتداد شكرى الموتلى -عبدهللا الندٌم  1ش17عن تجاره المالبس الجاهزه والمفروشات ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة :  57943

 بملن/ حمدى مسعد دمحم السٌد نوفل

عن تجاره  57915برلم  21191123، لٌد فى  111110111اشرف السعٌد عبدالسالم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 برج المنار بملن/ عالء الدٌن نصر دمحم عبدهللا-المستشار  1لطع غٌار سٌارات ، بجهة : ش

عن بٌع اٌس كرٌم ،  57951برلم  21191128فى ، لٌد  2511110111احمد دمحم دمحم عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بجهة : محله زٌاد بملن/ دمحم دمحم عبدربه

عن  57863برلم  21191121، لٌد فى  1111110111عبدالباسط عبدالرحمن ابراهٌم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 مزرعه مواشى ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ دمحم عبدالرحمن عبده

عن تجاره فوط  57912برلم  21191123، لٌد فى  121110111عٌد احمد على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هٌام -  58

 منشٌه السالم بملن/ دمحم احمد الشامى-النصر والسالم  1وغزل ، بجهة : ش

عن مماوالت  57928برلم  21191124، لٌد فى  211110111وحٌد السعٌد شلبى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 الجمهورٌه  بملن/ هداٌات سٌد احمد-الشرلاوى  1ش1من-عبدالشافى  1ش11تشطٌبات معمارٌه ، بجهة : 

عن تجاره مالبس  57931برلم  21191124، لٌد فى  121110111منال السٌد حموده السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ت عساس بملن/ السٌد حموده عمارهجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌ

عن  57732برلم  21191117، لٌد فى  1111110111عبدالنبى عبدالنبى ابراهٌم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

اهٌم مسجد الهدى و االٌمان بملن/ ابراهٌم عبدالنبى ابر-تجاره مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : العلو 

 عبدالعال

عن  57736برلم  21191118، لٌد فى  121110111مصنع حسام الدٌن للنسٌج المٌكانٌكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 محله ابوعلى بملن/ مصطفى عبدالجلٌل دمحم حسٌن-مصنع نسٌج مٌكانٌكى ، بجهة : المنطمه الصناعٌه بالراهبٌن 

عن مكتب رحالت  57751برلم  21191119، لٌد فى  121110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  الدسولى السعٌد دمحم لبٌد  ،  -  63

 داخلٌه ، بجهة : ابوصٌر بملن/ النبوى ابراهٌم الفولى

عن مشغل تطرٌز ،  57758برلم  21191119، لٌد فى  111110111مشغل اباظه للتطرٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 النجراوى بملن/ صبحى دمحم عبدالعال اباظه 1ش7ر رلم عما-بجهة : محله ابوعلى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  57778برلم  21191113، لٌد فى  121110111حلمى كارم حلمى دمحم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ كارم حلمى دمحم الشناوى

عن  57822برلم  21191116، لٌد فى  151110111مالح لتجاره لطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد ال -  66

 ابوشاهٌن بملن/ سٌد احمد دمحم المغلوب-المحله الثانوٌه  1امتداد ش-تجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : امام كافٌترٌا البنادورا

عن مكتب  57846برلم  21191117، لٌد فى  121110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   صالح الدٌن دمحم عبدالمنعم عباس  ، -  67

 مماوالت عامه ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ هانى جالل الجٌار

عن  57981برلم  21191131، لٌد فى  1111110111عبدالوهاب ٌحى عبدالوهاب الغباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ة : بشبٌش بملن/ فتوح حسن عبدالحمٌدلطع غٌار سٌارات ، بجه

عن مصنع  57714برلم  21191111، لٌد فى  1111110111دمحم شعبان للمالبس الرٌاضٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 اهٌمالجمهورٌه بملن/ خالد ابراهٌم عبدالبالى ابر-سٌد عتمان  1ش4مالبس رٌاضٌه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار رلم 

عن مطعم  57722برلم  21191113، لٌد فى  1111110111السعٌد حسنى دمحم العالٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 سعد زغلول بملن/ مصطفى حسن عبدالغنى البدراوى 1مشوٌات ، بجهة : ش

عن تجاره  57723برلم  21191113، لٌد فى  251110111فوزى عبدالوهاب سالمه سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 مالبس جاهزه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : كفر العباٌده بملن/ السعٌد السعٌد حنٌف

عن مصنع  57743برلم  21191118، لٌد فى  251110111طارق حسٌن حسٌن شٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 رٌه ( ، بجهة : محله حسن بملن/ ابراهٌم عبدالونٌس ابوالٌزٌد دمحممالبس جاهزه و داخلٌه ) عدا المالبس العسك

عن ورشه  57791برلم  21191114، لٌد فى  511110111احمد حمدى نصر عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 نجاره باب وشبان ، بجهة : ابوصٌر بملن/ حمدى نصر عبدالبالى

عن مكتب  57872برلم  21191121، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم عبدالغفور دمحم الشهاوى -  74

 تورٌدات ادوات كهربائٌه ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدالغفور دمحم الشهاوى

عن مكتب  57989برلم  21191131، لٌد فى  121110111دمحم دمحم الشناوى الموافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ح اراضى ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ احمد دمحم الشناوىاستصال

عن معرض  57771برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم ابورٌه ابوالمعارف المناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 سٌارات ، بجهة : الراهبٌن بملن/ سمٌر دمحم عبدالجبار

عن مكتب مماوالت  57715برلم  21191111، لٌد فى  121110111ه ،  دمحم بكر حسن اغا  ، تاجر فرد ، رأس مال -  77

 عمومٌه ، بجهة : عزبه البرلسى بملن/ مصطفى عزٌز حسن اغا

عن  57957برلم  21191129، لٌد فى  251110111مصطفى عبدهللا محمود عبدهللا الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 بملن/ حمدٌه دمحم حافظ الشمرلسى كساره بالستٌن ، بجهة : محله ابوعلى

عن استودٌو تصوٌر  57949برلم  21191128، لٌد فى  121110111احمد حمدٌن دمحم صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ) عدا الطباعه وتصوٌر المستندات ( ، بجهة : العتوه البحرٌه بملن/ ابراهٌم عبدالحى غنٌم

عن لوازم مصانع  57941برلم  21191127، لٌد فى  251110111اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد طارق دمحم محمود  ، ت -  81

 امتداد مدرسه ابوزهره االعدادٌه بملن/ صابر الشهاوى-طرٌك لطور المدٌم -هاشم ابوزٌد  1المالبس الجاهزه ، بجهة : ش

عن تجاره  57965برلم  21191129فى  ، لٌد 251110111احمد مرسى الطنطاوى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 اعالف ، بجهة : كفرحجازى بملن/ دمحم فؤاد على علوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب جمع  57969برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد على شوكت الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ونمل مخلفات الممامه ، بجهة : سمال بملن/ على شوكت الخولى

عن مزرعه مواشى  57735برلم  21191118، لٌد فى  1111110111مد دمحم عشرٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ربٌع حا -  83

 ، بجهة : ابوصٌر بملن/ دمحم حامد عشرٌن

عن تجاره  57884برلم  21191121، لٌد فى  1111110111السعٌد احمد احمد حنتوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 جهة : مٌت هاشم بملن/ سٌد احمد الششتاوىكاوتش و بطارٌات ، ب

عن تجاره شنط  57913برلم  21191123، لٌد فى  251110111دمحم عبدالرحمن المالح حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 الخلفاء الراشدٌن بالوزارٌه بملن/ عبدالرحمن المالح حسن 1البطاطٌن والمفروشات ، بجهة : ش

عن مصنع  57914برلم  21191123، لٌد فى  121110111اوى العساسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  باسم دمحم الششت -  86

 منشٌه السالم بملن/ جمال السٌد البحٌرى-البسٌونى الشهاوى  1استرٌس ، بجهة : ش

عن  57921برلم  21191124، لٌد فى  1111110111مصنع البحٌرى للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ حسام الدٌن مصطفى عبدالجلٌل حسٌن

عن  57931برلم  21191127، لٌد فى  1111110111ولٌد شحاته صادق شحاته الصٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 / فكٌهه دمحم رزق موسىتجاره مولدات كهربائٌه ، بجهة : كفر حسان بملن

عن مزرعه  57951برلم  21191128، لٌد فى  1511110111نجوى على بدوى سعدون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 مواشى ، بجهة : ابشواى الملك بملن/ مسعد اسماعٌل احمد داود البنا

عن مكتب  57983برلم  21191131، لٌد فى  21110111اسماعٌل محمود عبدالوهاب مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 رحالت داخلٌه ، بجهة : سنباره بملن/ دمحم محمود عبدالوهاب مجاهد

عن  57719برلم  21191113، لٌد فى  511110111هانى عبدالمعطى شبل عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 طى دمحممزرعه دواجن ، بجهة : بشبٌش بملن/ ابراهٌم دمحم عبدالمع

عن مشغل تطرٌز  57716برلم  21191112، لٌد فى  511110111دمحم الشحات دمحم ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ، بجهة : كفر حجازى بملن/ عزه الدمحمى دمحم الحسانٌن

عن مصنع مالبس  57749م برل 21191119، لٌد فى  121110111دمحم عادل محمود ابوهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ عادل محمود عبدربه ابوهبه

عن معمل  57824برلم  21191116، لٌد فى  311110111رامى هالل ابراهٌم ابوعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 لن/ هالل ابراهٌم ابوعلىلتصنٌع المخلالت والزٌتون ، بجهة : منشاه نظٌف بم

عن مصنع  57841برلم  21191117، لٌد فى  1111110111حسام نبٌل مصطفى الدكرورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 السكه الوسطى بملن/ ابراهٌم دمحم السٌد النزهى-النخلتٌن  1ش2مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن مصنع  57912برلم  21191123، لٌد فى  111110111ن على البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على احس -  96

 المنطمه الصناعٌه بملن/  احسن على دمحم البسٌونى-الروضه  1ش27مفروشات ، بجهة : 

عن مصنع  57917رلم ب 21191124، لٌد فى  2111110111مصطفى دمحم عبدالحمٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 الوراله بملن/ هناء عبدالفتاح احمد حسن-داٌر الناحٌه  1مالبس جاهزه ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن تجاره لطع  57952برلم  21191128، لٌد فى  211110111الصٌاد لمطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 : محله ابوعلى بملن/ شحاته السٌد الصادق غٌار سٌارات ، بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  57811برلم  21191114، لٌد فى  51110111خلٌل دمحم العطافى الدسولى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 امام مضرب االرز طرٌك دمرو بملن/ عادل دمحم ابوالفضل دمحم احمد المسٌرى-لطع غٌار سٌارات ، بجهة : محله البرج 

عن مكتب  57818برلم  21191115، لٌد فى  111110111مصطفى الجندى للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 جاوٌش بملن/ خالد دمحم سٌد على عاٌس1ش5رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن  57926برلم  21191124، لٌد فى  111110111اٌات عبدالرؤف احمد الزفتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 صالون حالله ، بجهة : الهٌاتم بملن/ ربٌع دمحم احمد الزفتاوى

عن تجاره لطع  57972برلم  21191131، لٌد فى  251110111اٌمان جبر جبر لشطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ابوراضى بملن/ سعٌد دمحم عمر اغا-فتحى عثمان  1غٌار مستلزمات نسٌج ، بجهة : ش

عن  57713برلم  21191111، لٌد فى  1111110111 عبدالحلٌم ابراهٌم الدسولى لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  113

 تجاره اعالف ، بجهة : محله زٌاد بملن/ رلٌه زٌدان الدسولى لاسم

عن معرض  57746برلم  21191118، لٌد فى  2111110111السعٌد السعٌد على الفحار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لتجاره االخشاب ، بجهة : شبرابابل بملن/ السٌد على النجار

عن تجاره  57766برلم  21191111، لٌد فى  1111110111مكتب الجندى لتجاره الغزول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 الغزل ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ اكرام البدرى احمد رخا

عن مكتب  57783برلم  21191113، لٌد فى  11110111فى خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالغنى مصط -  116

 النادى بملن/ عبدالغنى مصطفى المناوى خفاجى 1ش-رحالت داخلٌه ، بجهة : بطٌنه 

تجاره عن  48971برلم  21191115، لٌد فى  51110111عمٌل ابراهٌم ابراهٌم زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 الصاغه بملن/ دمحم ابراهٌم ابراهٌم زٌاده 1مصوغات ومجوهرات ، بجهة : ش

عن تجاره  48971برلم  21191115، لٌد فى  51110111عمٌل ابراهٌم ابراهٌم زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

تارٌخ -الستغالله " عصٌر لصب " - مٌدان النحاس بملن/ابراهٌم ابراهٌم عمٌل زٌاده-مصوغات ومجوهرات ، بجهة : سمنود

 48971والممٌد برلم  2117-7-2افتتاحه 

عن  57836برلم  21191117، لٌد فى  1111110111دمحم عوض عبدالهادى سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ن دمحم ٌونس دمحم الشرلاوىصندفه بملن/ اٌم-امام غزال للطٌور -تعبئه زٌوت نباتٌه سائله وصلب ، بجهة : لنطره المدٌح

عن تجاره  57853برلم  21191117، لٌد فى  511110111بخٌت فوزى بخٌت نخله ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

بجوار عطاره الرشٌدى بملن/ هبه سمٌر -العباسى المدٌم  1الخردوات والمالبس الجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 رلسلمعى كٌ

عن مكتب  57721برلم  21191113، لٌد فى  251110111هانى عبدالفتاح دمحم البٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تصدٌر مالبس ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ دمحم عبدالفتاح البٌلى

عن مكتب  57759برلم  21191119، لٌد فى  111110111اله ،  سامى شعبان بسٌونى شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس م -  112

 رحالت داخلٌه ، بجهة : كفر ابوجندى بملن/ زٌنب ابوالعال ناصف

عن تجاره  57815برلم  21191115، لٌد فى  511110111احمد عبدالمجٌد بدٌع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ابوراضى بملن/ احمد دمحم دمحم عبدالرؤف-حافظ الحورانى  1سكرٌه ( ، بجهة : شمالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس الع

عن تجاره  57832برلم  21191116، لٌد فى  121110111شعبان عبدالصمد ابراهٌم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ابوراضى بملن/ زكرٌا دمحم احمد رزق-كمٌدار  1ادوات كهربائٌه ، بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تصلٌح و بٌع  57891برلم  21191122، لٌد فى  211110111طنطاوى لمكاوى البخار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 المستشار بملن/ ابراهٌم دمحم على خلٌل 1ش1من-شٌخ البلد  1ش1مكاوى بخار ، بجهة : 

عن صاله العاب  57774برلم  21191111ى ، لٌد ف 1111110111احمد على ابراهٌم الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 خلف هٌرستى بملن/ ابراهٌم على ابراهٌم الدٌن-رٌاضٌه جٌم ، بجهة : اول عزبه الناموس 

عن تجاره  57711برلم  21191111، لٌد فى  121110111مصطفى ابراهٌم حسن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 وه بملن/ عبدالحلٌم دمحم الحبٌبىلطع غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت بدر حال

عن كوافٌر  57971برلم  21191131، لٌد فى  121110111اسماء عطٌه ابوالعال سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 امتداد محب بملن/ حامد سلٌمان حامد الرفاعى-الصفا  1ش35حرٌمى ، بجهة : 

عن تجاره منتجات  57812برلم  21191114، لٌد فى  511110111ه ،  رامى سعد حسن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  119

 زجاجٌه ، بجهة : الراهبٌن بملن/ السٌد ابراهٌم فوده

عن  57865برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم عبدالباسط عبدالعظٌم المرعاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 االمراء بملن/ حازم عبدالباسط عبدالعظٌم تجاره االدوات المنزلٌه ، بجهة : منشاه

عن تجاره  57877برلم  21191121، لٌد فى  51110111حسام مصطفى كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 منشٌه السالم بملن/ ممدوح على حسن ربٌع-حامد مدكور  1اكسسوار الومٌتال ، بجهة : ش

عن  57897برلم  21191122، لٌد فى  211110111الت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب اسماعٌل ابوالفتوح للمماو -  122

 مكتب مماوالت ، بجهة : دنوشر بملن/ دمحم فتوح دمحم الصعٌدى

عن تجاره لعب  57717برلم  21191112، لٌد فى  111110111دمحم على جاد الزغبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 زى بملن/ عالء على جاد الزغبىاطفال ، بجهة : كفر حجا

عن تجاره  57776برلم  21191113، لٌد فى  121110111محمود محمود على الساكت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 طرٌك دمرو بملن/ ماجده محمود على الساكت-السرجانى  1ش5غزل ، بجهة : 

عن تجاره  57817برلم  21191115، لٌد فى  11110111له ،  احمد دمحم فتحى محمود سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  125

 المنشٌه الجدٌده بملن/ دمحم فتحى محمود سٌد احمد-بجوار عماره ابوٌابس -غزاله  1موز ، بجهة : ش

عن  57813برلم  21191115، لٌد فى  111110111مصنع احمد لادوس للنسٌج الدائرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 امام نمطه شرطه السالم بملن/ عمرو احمد عبدالمعطى لادوس-داٌر الناحٌه  1ش14سٌج دائرى ، بجهة : عمار رلم مصنع ن

عن مصنع مالبس  57851برلم  21191117، لٌد فى  51110111نادر رفعت دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 المنشٌه الجدٌده بملن/ على زٌدان دمحم احمد-االعتصام مسجد  1ش2جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن تجاره  57852برلم  21191117، لٌد فى  121110111ابتسام محمود عبدالسالم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 سعد زغلول بملن/ احسان رشاد الششتاوى السراجى 1ش24العطاره ، بجهة : 

عن ادوات  57835برلم  21191116، لٌد فى  251110111حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم حمدان ابراهٌم -  129

 مدرسه المحله الثانوٌه بملن/ دمحم عبدالحمٌد الرجبى 1ش11صحٌه ومواد بناء ، بجهة : 

مصنع تعبئه عن  57834برلم  21191116، لٌد فى  111110111دمحم طلعت حافظ عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 المنطمه الصناعٌه بملن/ السٌد محمود خلٌل1السحلى  1مواد غذائٌه ، بجهة : ش

عن  57741برلم  21191118، لٌد فى  1111110111محمود احمد عادل محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 وىمكتب هندسى و مماوالت ، بجهة : بشبٌش بملن/ السٌده الدسولى الدسولى الخال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن معرض  57744برلم  21191118، لٌد فى  4111110111وجدى السعٌد على الفحار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 لتجاره االالت والمعدات الزراعٌه ، بجهة : شبرابابل بملن/ السٌد على النجار

عن استٌراد  57915برلم  21191124ى ، لٌد ف 5111110111الشٌخ لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 طلعت حرب بملن/ عبدالفتاح زكرٌا التراوى 1ش62وتصدٌر لطع غٌار سٌارات واالت زراعٌه ، بجهة : 

عن مكتب  57854برلم  21191117، لٌد فى  121110111احمد دمحم عبدالسالم غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ملن/ دمحم الغرٌب شلٌل الزٌنىرحالت داخلٌه ، بجهة : بشبٌش ب

عن تجاره مواد  57876برلم  21191121، لٌد فى  511110111ابراهٌم عبدالنبى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 بناء ، بجهة : دمرو بملن/ نحمده اسماعٌل بدوى

عن تجاره مالبس  57984برلم  21191131ى ، لٌد ف 1111110111ولٌد عمر السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ ابوالٌزٌد دمحم غنٌم

عن مكتب تصدٌر  57756برلم  21191119، لٌد فى  251110111احمد محى دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 لن/ دمحم محى دمحم اسماعٌلادوات منزلٌه ، بجهة : الراهبٌن بم

عن تجار لطع  57927برلم  21191124، لٌد فى  111110111عصام دمحم دمحم التركاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 غٌار و اكسسوار السٌارات ، بجهة : الناصرٌه بملن/ دمحم دمحم عبدهللا التركاوى

عن فراكه ارز  57978برلم  21191131، لٌد فى  111110111ماله ،   نور البسٌونى راغب عامر  ، تاجر فرد ، رأس -  139

 ، بجهة : كفر فٌاله بملن/ ولٌد عبدالحى السٌد الجوهرى

عن تجاره  57712برلم  21191111، لٌد فى  251110111فرٌد دمحم عبدالجلٌل البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الراهبٌن بملن/ عبدالجلٌل مسعد دمحم سراجمالبس جاهزه وتوكٌالت تجارٌه " )عدا 

عن تجاره  57713برلم  21191112، لٌد فى  251110111الجندى لتجاره المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 نعمان االعصر بملن/ عبدالمنعم دمحم ابوشرٌف 1من-أكتوبر  6ش 8مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن مكتب لتجاره  57768برلم  21191111، لٌد فى  111110111على دمحم على عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 البنوان بملن/ رضا على عبدهللا-سٌدى حمودى  1المعدات الثمٌله ، بجهة : ش

عن  57799برلم  21191114، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اشرف عادل حسن حسن اسماعٌل -  143

 مصنع مالبس جاهزه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ دمحم دمحم المرسى

عن تجاره  57828برلم  21191116، لٌد فى  511110111عالء عزت عبدالحمٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

شكرى الموتلى بملن/ احمد  1ش1من-كرٌستال عصفور  1مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 مصطفى محسن حماد

عن  57833برلم  21191116، لٌد فى  121110111امٌر ابراهٌم رشدى المٌت ٌزٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ذٌه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الهٌاتم بملن/ امل فتوح عبداللطٌف شتاتتجاره مالبس جاهزه و اح

عن مكتب  57885برلم  21191121، لٌد فى  311110111دمحم مصطفى محمود المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ن/ مصطفى محمود مصطفى المهدىسوق اللبن بمل-تورٌد عماله ) داخل جمهورٌه مصر العربٌه ( ، بجهة : مٌدان جاوٌش 

 57888برلم  21191122، لٌد فى  111110111عبدالحلٌم عنتر عبدالعظٌم احمد خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 عن تجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : كفر حجازى بملن/ عٌد عبدالمنعم دمحم

عن تجاره  57911برلم  21191123، لٌد فى  111110111ماله ،  عمرو اشرف عبدالممصود احمد  ، تاجر فرد ، رأس  -  148

 حنفٌه الحلوف بملن/ على سٌد احمد الحلوف 1الحدٌد والمعادن ، بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  57976برلم  21191131، لٌد فى  1111110111ابراهٌم الدمحمى ابراهٌم غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 الحرٌه بملن/ دمحمى ابراهٌم سٌد احمد غازى 1ش35ا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : وصٌانه اجهزه طبٌه ) عد

عن تجاره  57696برلم  21191111، لٌد فى  1111110111ادهم دمحم عبدالواحد خطابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 منشٌه السالم بملن/ حسن دمحم حسن فرحات-عاشور  1ش35مالبس جاهزه " عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  57894برلم  21191122، لٌد فى  1111110111دمحم دمحم صالح المرع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مساكن ابوشاهٌن بملن/ دمحم مصطفى ابراهٌم جاد-المسٌرى  1ش

عن مزرعه  57968برلم  21191131، لٌد فى  1511110111ماله ،   امٌره دمحم عبدالفتاح جوهر  ، تاجر فرد ، رأس -  152

 مواشى ، بجهة : ابشواى الملك بملن/ دمحم عبدالفتاح جوهر

عن تجاره لطع  57757برلم  21191119، لٌد فى  111110111دمحم محمود عبدالفتاح جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 محمود عبدالفتاح الدسولى جودهغٌار سٌارات ، بجهة : بطٌنه بملن/ 

عن تجاره  57752برلم  21191119، لٌد فى  111110111دمحم السعٌد عبدالرحمن حواس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 المنشٌه الجدٌده بملن/ احمد فتحى نعمان-نعمان االعصر  1ش31مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن تجاره  57929برلم  21191124، لٌد فى  251110111غازى لتجاره المواد الغذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 البنوان بملن/ اشرف حسن دمحم ابوالغٌط-مواد غذائٌه ، بجهة : عزبه الكوالف الشرلٌه 

عن  57981برلم  21191131لٌد فى  ، 1111110111اسالم فؤاد عبدالممصود الطاٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شبرابابل بملن/وجٌه عبدالممصود الطاٌفى

عن  57727برلم  21191117، لٌد فى  1511110111محمود رضوان الحنفى الموافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ه خلف بملن/ دمحم رضوان الحنفى الموافىمكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : محل

عن مكتبه  57737برلم  21191118، لٌد فى  111110111سامح مسعد ابراهٌم الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 المناخ بملن/ دمحم عبدالفتاح راضى 1وخردوات ، بجهة : ش

عن تجاره  57811برلم  21191115، لٌد فى  111110111السعٌد محمود السعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 امام مصنع بردٌس بملن/ دمحم المرغنى الحارتى-محله البرج -احمد النوبى  1مستحضرات تجمٌل ، بجهة : ش

عن مصنع تصنٌع وخلط وتعبئه  57811برلم  21191115، لٌد فى  111110111الحناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ابوراضى بملن/ فهٌمه عبدالفتاح دمحم صمر-فوزى على  1واد غذائٌه ، بجهة : شوتغلٌف م

عن تعبئه  57855برلم  21191117، لٌد فى  51110111عمرو عباس ابراهٌم الفطاطرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ن/ امال دمحم السٌد الشرلاوىمدرسه التجاره بمل 1ش1من-محفوظ الساٌس  1ش9وتغلٌف و توزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن مكتب  57831برلم  21191116، لٌد فى  5111110111عبدهللا دمحم احمد العرٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

( وتصدٌر المالبس الجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله  6من المجموعه  36والفمره  19االستٌراد ) عد االمجموعه 

 بملن/ جهاد دمحم احمد العرٌانحسن 

عن  57831برلم  21191116، لٌد فى  251110111محسن جمٌل عبدالخالك دمحم الصابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سامول بملن/ جمال عبدالخالك دمحم الصابر

عن تجاره  57881برلم  21191121، لٌد فى  111110111ابراهٌم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم كمال كامل -  164

 البهلوان بملن/ دمحم عبدالحمٌد طه-ابوالفضل  1ش19المالبس الجاهزه ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن سوبر  57781برلم  21191113، لٌد فى  51110111سوسن بدٌر الششتاوى رباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 جزٌره شدوان بملن/ احمد بدٌر الششتاوى رباعى 1ش13ماركت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن كوافٌر حرٌمى  57781برلم  21191113، لٌد فى  251110111دمحم سامى دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ازى، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ سامى دمحم حج

عن شراء و  57785برلم  21191113، لٌد فى  1111110111صابر محمود حسن النظامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 عزبه ابو دراع بملن/ امٌره دمحم احمد فرغل-السعٌد عبدالجواد  1ش12بٌع وبناء وتاجٌر عمارات ، بجهة : 

 57873برلم  21191121، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،   محمود عبدالرازق احمد على عبدالرازق  ، تاجر -  168

 عن مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ حسن ابراهٌم محمود

ن ع 57385برلم  21191121، لٌد فى  5111110111اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 سمنود بملن/ اٌمن السٌد احمد صوله-عبده نور  1تصنٌع وتعبئه المواد الغذائٌه ، بجهة : ش

عن  57385برلم  21191121، لٌد فى  5111110111اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

الستغالله "االستٌراد )عدا المجموعه - حسن محمود الكمونى احمد ماهر بملن/ دمحم 1ش1تصنٌع وتعبئه المواد الغذائٌه ، بجهة : 

-28(وتصدٌر مالبس جاهزه ومفروشات ومنتجات جلدٌه ) عدا المالبس العسكرٌه ( وتارٌخ افتتاحه  6من المجموعه 36والفمره 19

 57385وبرلم دائم تابع  8-2119

عن بماله ،  57698برلم  21191111، لٌد فى  251110111دمحم مصطفى عبدالحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 مٌدان الدلجمون بملن/ عزٌزه السٌد راضى عماد-الحرٌه  1بجهة : ش

عن  57961برلم  21191129، لٌد فى  2111110111شٌماء عبدالسمٌع الٌمانى زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 امى عبدالرؤف شاهٌنمصنع بالستٌن ، بجهة : دماط بملن/ دمحم س

عن تجاره  57987برلم  21191131، لٌد فى  121110111منٌر اسماعٌل ابوزٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 السكه الوسطى بملن/ احمد دمحم حسن حسنى-احمد ٌسرى  1ش6وتوزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن  57892برلم  21191122، لٌد فى  1111110111أس ماله ،  رضا عبد الخالك سٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، ر -  174

 دولى بملن/ دمحم الدسولى دمحم عبده 1ش89صالون تجمٌل وتاجٌر فساتٌن ، بجهة : 

عن مكتبه  57896برلم  21191122، لٌد فى  511110111اسماعٌل نبٌه الكٌالنى عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 : كفر العباٌده بملن/ محفوظ عبدالعلٌم محفوظو خردوات ، بجهة 

عن بماله ،  57916برلم  21191124، لٌد فى  51110111احمد عبدالحمٌد عبدهللا نحله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 ترعه بلمٌنا ابودراع بملن/ احمد دمحم صالح عفٌفى 1ش1من-بجهة : زٌن العابدٌن 

عن  57919برلم  21191123، لٌد فى  111110111ى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فارس زٌنهم سٌد احمد عل -  177

 تجاره مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : دنوشر بملن/ زٌنهم سٌد احمد على الدٌب

عن تجاره  57691برلم  21191111، لٌد فى  251110111احمد فتحى فرج دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 مالبس اطفال ، بجهة : شكرى الموتلى بملن/ السٌد حمزه ٌوسف حشٌش

عن صاله  57726برلم  21191117، لٌد فى  111110111هشام جمال على عبدالرشٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 د خٌرى البدراوى بملن/ ابراهٌم احمد الخولىبجوار مدرسه محمو-البرٌد  1ش-العاب رٌاضٌه ، بجهة : بجوار عٌون الكوبرى 

عن تجاره الحداٌد  57747برلم  21191118، لٌد فى  111110111رشا دمحم على عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 الجمهورٌه بملن/ مصطفى صالح عبدالعزٌز-الشهٌد طه عبدالسالم  1ش21و البوٌات ، بجهة : عمار رلم 

عن بالى  57753برلم  21191119، لٌد فى  111110111ابراهٌم عبدالحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نجوى -  181

الشهٌد طه  1ش1من-عادل عبدالحلٌم  1ش2استٌشن ) فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 الجمهورٌه بملن/ رٌهام نشات حسن الجندى-عبدالسالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  57764برلم  21191111، لٌد فى  111110111مٌنا حسنى مسعد ممار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 مصوغات ذهبٌه ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ عبدالمجٌد دمحم الصاوى

تجاره عن  57859برلم  21191121، لٌد فى  111110111صالح عطٌه الشناوى ابورٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 خلف بنن الماهره بملن/ ابراهٌم ابراهٌم ابوهالل-الحنفى  1ش1مفروشات ، بجهة : دور ارضى رلم 

عن مكتب  57869برلم  21191121، لٌد فى  1111110111محمود انٌس دمحم على شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 الالزمه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ انٌس دمحم على شعٌب مصمم حفالت ) عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص

عن تجاره  57922برلم  21191124، لٌد فى  11110111رجب عبدالسالم رجب العرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

  على الشاوٌشمحله مسٌر بملن/ طارق دمحم-مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عزبه امٌن الخولى 

عن مكتب  57714برلم  21191112، لٌد فى  251110111مٌاده دمحم جوده ابوشاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 رحالت داخلٌه ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ دمحم جوده ابوشاهٌن

 57784برلم  21191113، لٌد فى  51111.111صابرٌن السعٌد عبدالرحمن العشرى الصم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 بالدور االول علوى بملن / خالد دمحم عوض-وابور النور  1ش 17عن كوافٌر و اتٌلٌه ، بجهة : برج الزهراء رلم 

عن مزرعه  41781برلم  21191116، لٌد فى  511110111السٌد موسى موسى احمد لطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 بشبٌش بملن/ عبدربه موسى موسى احمد لطهدواجن ، بجهة : 

عن مزرعه  41781برلم  21191116، لٌد فى  511110111السٌد موسى موسى احمد لطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

من  36 والفمره19الستغالله " مكتب االستٌراد ) عدا المجموعه -مركز المحله بملن/ دمحم السعٌد الدسولى -دواجن ، بجهة : بشبٌش 

 41781والممٌد برلم  2112-11-24تارٌخ افتتاحه -( والتصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( 6المجموعه 

عن اعمال  57882برلم  21191121، لٌد فى  111110111منال دمحم عبدالحمٌد الشحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 مدخل ب بملن/ سٌنا دمحم عبدهللا 15شمه -ابوشاهٌن 1ش22النظافه ومكافحه الحشرات ، بجهة : 

عن مشغل العاده  57883برلم  21191121، لٌد فى  121110111على عاطف على الوكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 العتوه المبلٌه بملن/ دمحم رمضان ابراهٌم شمس الدٌن-تصنٌع السجاد ، بجهة : بجوار مسجد المدس 

عن مصنع نسٌج  57935برلم  21191127، لٌد فى  121110111احمد دمحم دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 ترٌكو دائرى ، بجهة : كفر حجازى بملن/ دمحم دمحم دروٌش

عن  57692برلم  21191111، لٌد فى  5111110111احمد سمٌر محمود الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

محله زٌاد بملن/ سمٌر محمود -ٌراد لعب اطفال وتصدٌر مالبس جاهزه )عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : المولف است

 الشرلاوى

عن  57899برلم  21191123، لٌد فى  1111110111مدحت رمضان عطٌه عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 ضان عطٌه عبدالسالممشغل تطرٌز ، بجهة : بشبٌش بملن/ رم

عن االستٌراد )  57712برلم  21191112، لٌد فى  5111110111دمحم مسعد سند الغنٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

سعد  1س-( وتصدٌر االدوات المنزلٌه واالجهزه الكهربائٌه ، بجهة : السوق  6من المجموعه  36والفمره  19عدا المجموعه 

 ملن/ اشرف مسعد سند الغنٌمىالراهبٌن ب-زغلول 

عن تجاره  57745برلم  21191118، لٌد فى  111110111احمد اسماعٌل اسماعٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الراهبٌن بملن/ وفاء عاشور اسماعٌل

عن ورشه الومٌتال  57841برلم  21191117، لٌد فى  121110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   عٌد فهٌم سعد المطحنه  ، -  197

 طرٌك كفر الشٌخ بملن/ رٌاض دمحم على مصطفى-، بجهة : المعتمدٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره لطع  57956برلم  21191129، لٌد فى  111110111دمحم عبدالرحٌم دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 ٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدالرحمن احمد علىغٌار س

 52812برلم  21191113، لٌد فى  5111110111حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

عبدالحلٌم  عاطف عجوه بملن/ صفوت عبدالحلٌم 1عن مصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 عبدالرازق

 52812برلم  21191113، لٌد فى  5111110111حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

عثمان النمٌب بملن/ دمحم سند دمحم  1ش3-عن مصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : المحله الكبرى 

 52812والممٌد برلم  2118-3-25تارٌخ افتتاحه -له " تجاره الخردوات والمالبس بالتجزئه"الستغال-سند

 52812برلم  21191113، لٌد فى  5111110111حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

طرٌك المنصوره سمنود بملن/ صفوت عبدالحلٌم -نودعن مصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سم

 52812والممٌد برلم تابع  2118-5-11تارٌخ افتتاحه -الستغالله " مصنع مالبس جاهزه " -عبدالحلٌم عبدالرازق

عن سوبر  57796برلم  21191114، لٌد فى  111110111سامح نصر ابراهٌم محرم الصم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 المنشٌه الجدٌده بملن/ دعاء عصمت ابراهٌم عطٌه-اسماعٌل لرٌش  1ت ، بجهة : شمارك

عن تموٌن ، بجهة :  57862برلم  21191121، لٌد فى  111110111سامٌه عطا دمحم سبع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ابوصٌر بملن/ دمحم دمحم دمحم خلٌفه-عزبه صبح 

عن مصنع  57918برلم  21191124، لٌد فى  1511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد السٌد محمود مندور  -  214

 مالبس داخلٌه ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سنباره بملن/ فردوس السٌد محمود مندور

عن  57938برلم  21191127، لٌد فى  111110111مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 الجالء بملن/ سماح منصور دمحم ابوسراٌه 1ش1مركز عالج طبٌعى ، بجهة : 

عن تجاره  57953برلم  21191128، لٌد فى  311110111مدحت دمحم دمحم البدراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 منظفات ، بجهة : سماحه بملن/ ابراهٌم عوض ابراهٌم الدرس

عن تجاره  57718برلم  21191113، لٌد فى  2111110111م السٌد عبده عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌ -  217

المعهد الدٌنى بملن/ غازى غازى دمحم  1ش 2وتصدٌر مالبس جاهزه وداخلٌه ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محل رلم 

 المونى

عن  57797برلم  21191114، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    جٌهان احمد عبدالهادى على البدوى -  218

 ابراهٌم الدسولى بملن/ صالح امٌن الشامى 1ش16مكتبه ، بجهة : 

عن  57827برلم  21191116، لٌد فى  2111110111دمحم على عبدالواحد على مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 الششتاوى بملن/ عبدالحمٌد معوض دمحم دخان-عبدالحمٌد معوض  1ش4مصنع مفروشات ، بجهة : 

 57772برلم  21191111، لٌد فى  2511110111عبدالفتاح مصطفى السعٌد كرٌم رشٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 دالبالى ابراهٌمعن مصنع مالبس رٌاضٌه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : االبشٌط بملن/ مجدى شعبان عب

عن مصنع  57786برلم  21191113، لٌد فى  511110111العزب ابراهٌم العزب ابوشنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 محله ابوعلى بملن/ ابراهٌم العزب ابوشنب-الكردى  1مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مصنع  57988برلم  21191131، لٌد فى  31110111دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم مصطفى عبدالحمٌد  -  212

الجمهورٌه بملن/ دالٌا احمد عبدالحى  1ش1من-ابوبكر الصدٌك  1ش5مالبس جاهزه " عدا المالبس العسكرٌه " ، بجهة : 

 الششتاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره العطاره ،  57857برلم  21191117لٌد فى  ، 51110111سعد سعد دمحم البمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 الحرٌه بملن/ نجالء اسماعٌل توفٌك اسماعٌل 1ش15بجهة : 

عن  57874برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم المهدى دمحم مصطفى النحراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 السٌد المهدى دمحم مصطفىمٌت الشٌخ بملن/ -بماله وتموٌن ، بجهة : عزبه ماهر 

عن تجاره  57887برلم  21191122، لٌد فى  111110111عبٌر السعٌد عمر عمر حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مصوغات ذهبٌه ، بجهة : الدواخلٌه بملن/ دمحم على السعٌد

عن مكتب  57911برلم  21191123ٌد فى ، ل 251110111رفعت ابراهٌم الشناوى دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 رحالت داخلٌه ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ منال عبدالخالك السعٌد دراز

عن  57689برلم  21191111، لٌد فى  111110111السٌد عبدالفتاح السٌد احمد الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 عبدالفتاح السٌد الشهاوىتجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ 

عن  57728برلم  21191117، لٌد فى  111110111مسعد عاطف ابراهٌم عبدالغنى البدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 حسن الصعٌدى بملن/ دمحم ابراهٌم عبدالغنى البدرى 1مصنع نسٌج ، بجهة : ش

عن  57733برلم  21191117، لٌد فى  511110111ماله ،   عبدالباسط محمود سلٌمان الدهمه  ، تاجر فرد ، رأس -  219

 معصره زٌوت نباتٌه ، بجهة : العامرٌه بملن/ محمود سلٌمان فرج الدهمه

عن  57751برلم  21191119، لٌد فى  2511110111عبدالممصود السٌد ابوالمعاطى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 محله البرج بملن/ جمال عبدالعزٌز البٌومى-طرٌك دمرو -على شاهٌن  1ش42مصنع نسٌج ، بجهة : عمار رلم 

 57819برلم  21191115، لٌد فى  2111110111عبدالحمٌد دمحم ابوبكر احمد فتوح عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : نمره البصل بملن/ عبدالحمٌد دمحم ابوبكر احمد فتوح عبٌد

عن  57847برلم  21191117، لٌد فى  511110111الصٌاد فؤاد السٌد سٌد احمد المطحنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ فؤاد السٌد سٌد احمد المطحنه

عن  57875برلم  21191121، لٌد فى  111110111س ماله ،  احمد عبدالوارث عبدالهادى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأ -  223

 مكتب لتجاره المواد الغذائٌه ومنتجات االلبان ، بجهة : البنوان بملن/ عبدالوارث عبدالهادى سلٌمان

عن تجاره  57944برلم  21191128، لٌد فى  111110111انتصار هٌام المرغنى الجمٌزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

شكرى الموتلى بملن/ امالن  1ش1من-مدرسه التجاره بنات  1البس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش م

 نظمى كامل عبده

عن  47813برلم  21191112، لٌد فى  511110111دعاء نجاح ابراهٌم عبدالرحمن عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

-الستغالله " تجاره مالبس جاهزه " -الشٌخ حسانٌن بملن/ فاٌز زكى جرجس 1ش -هة : الدلهلٌهتجاره مستحضرات تجمٌل ، بج

 غره الدلهلٌه 17963والممٌد برلم  2112-1-1تارٌخ افتتاحه 

عن  47813برلم  21191112، لٌد فى  511110111دعاء نجاح ابراهٌم عبدالرحمن عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 المحله الثانوٌه بملن/ رفعت احمد دمحم 1ضرات تجمٌل ، بجهة : شتجاره مستح

عن تجاره  57729برلم  21191117، لٌد فى  11111110111معاذ على السعٌد الحمالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 ادوٌه بٌطرٌه ، بجهة : سندسٌس بملن/ حمدى لطب على الصٌاد

عن تجاره  57182برلم  21191118، لٌد فى  121110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش  -  228

 محب بملن/ عبٌر محمود الكوش-سعد زغلول  1ش1من-دمحم الفاتح  1العطاره ، بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ره عن تجا 57182برلم  21191118، لٌد فى  121110111ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

الستغالله " االستٌراد وتصدٌر -بجوار البغل بملن/ فاروق عبدالخالك الكوش-سعد زغلول1ش-العطاره ، بجهة : المحله الكبرى 

 57182والممٌد برلم  2119-6-1تارٌخ افتتاحه -مواد غذائٌه وحبوب وتجاره المواد الغذائٌه وحبوب " 

عن مصنع مالبس  57779برلم  21191113، لٌد فى  121110111ماله ،  سامح دمحم دمحم العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس  -  231

 المصرف بملن/ عماد دمحم الشٌخ 1ش -جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى 

عن تجاره  57821برلم  21191116، لٌد فى  511110111سلوى حسن عبدالجٌد عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ادوات منزلٌه ، بجهة : صفط تراب بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم عبدالحلٌم

عن ورشه  57974برلم  21191131، لٌد فى  1111110111شرٌف سٌد رزق السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ سٌد رزق السٌد حسن

عن مصنع مالبس  57789برلم  21191114، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رٌحان احمد صالح دمحم  -  233

 جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ فاروق الدسولى دمحم

عن بماله ، بجهة  57792برلم  21191114، لٌد فى  5110111مى رضا جمال الدٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 : سماتاى بملن/ ورثه/ فاطمه عبدالفتاح خمٌس

عن مصنع  57794برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم دمحم المنٌرى دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 نسٌج مٌكانٌكى ، بجهة : سامول بملن/ عبدالعاطى احمد على

عن تجاره  57695برلم  21191111، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد جمال عبدالغفور العبد -  236

 الراهبٌن بملن/ دمحم جمال عبدالغفور العبد-مالبس جاهزه ) عداما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : السوق 

عن مصنع  57697برلم  21191111، لٌد فى  111110111جمال اسماعٌل عطٌه السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 الحلوف بملن/ صالح اسماعٌل عطٌه 1ش-لتمطٌع الصاج وعمل الجمالونات ، بجهة : طرٌك المحله المنصوره السرٌع 

عن مصنع  57697برلم  21191111، لٌد فى  111110111جمال اسماعٌل عطٌه السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

الستغالله " -سٌدى عبدالمادر بملن/ صالح اسماعٌل عطٌه السٌسى  1ش53-ونات ، بجهة : المنصوره لتمطٌع الصاج وعمل الجمال

 2113-8-1تارٌخ افتتاحه - 6من المجموعه  36والفمره  19مكتب استٌراد وتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن وعد االمجموعه 

 المنصوره 114997والممٌد برلم 

 1ش9عن مكتبه ، بجهة :  57717برلم  21191112، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  مكتبه المشد  ، تاجر  -  239

 ابوبكر الصدٌك بملن/ دمحم عبدالحمٌد المشد

عن مخبز  57718برلم  21191112، لٌد فى  511110111السٌد دمحم السٌد على البهلوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 السكه الوسطى بملن/ تمادر ٌوسف المعصراوى-وٌن باخش 1ش11نصف الى ، بجهة : 

عن مصنع  57725برلم  21191113، لٌد فى  111110111سعٌد عثمان مصطفى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 كفر البسطوٌسى بملن/ عثمان مصطفى عثمان حموده-بالستٌن ، بجهة : عزبه الست 

عن تجاره مالبس  57911برلم  21191123، لٌد فى  1111110111ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم احمد فاٌد  ، تاج -  242

 جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : صرد بملن/ محمود دمحم حسٌن السماحى

عن مكتب  57919برلم  21191124، لٌد فى  121110111عماد عزالدٌن احمد الحسنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 دسى و مماوالت ، بجهة : المٌراطٌه بملن/ عزالدٌن احمد دمحم الحسنىهن

عن تجاره  57954برلم  21191128، لٌد فى  7111110111سامى عبدهللا عبدالرؤف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 ان بملن/ دمحم محمود عبدالغنىبجوار مسجد التموى و االٌم -محله خلف -موتوسٌكالت ولطع غٌارها ، بجهة : الطرٌك السرٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مشغل  57961برلم  21191129، لٌد فى  121110111محمود دمحم دمحم منصور دٌغم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 تطرٌز ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ السٌد عبداللطٌف الطلٌمى

عن مصنع  57992برلم  21191131، لٌد فى  51110111حنان مصطفى دمحم دمحم اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

الطرٌك الدائرى بملن/ عماد سمٌر عبدالحى عبدالرحمن -مكتب العمل  1مالبس داخلٌه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : اخر ش

 سلٌمان

عن  57993برلم  21191131، لٌد فى  511110111محمود سعد احمد عبدالفتاح عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 الفخرانى الرجبى بملن/ رشاد دمحم السنباط 1تجاره مستحضرات تجمٌل ، بجهة : ش

عن  57734برلم  21191117، لٌد فى  111110111بٌشوى نبٌل عوض جرجس عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

امام البنن االهلى بملن/ سلوى سلٌم -محب  1ش6جهة : تجاره كٌماوٌات المعامل والتحالٌل ) فٌماعدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، ب

 جرجس

عن تورٌدات  57754برلم  21191119، لٌد فى  1111110111االمٌر عبده دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

مكه  1ش3رلم اجهزه مرالبه كامٌرات ) عدا الكامٌرات الالسلكٌه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : عمار 

 منشٌه البكرى بملن/ وجٌهه عبدالشافى عٌسى طابوه-جمال عبدالناصر  1ش1من-المكرمه

عن  57761برلم  21191119، لٌد فى  511110111محمود دمحم حلمى ابراهٌم السبكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 / عبدهللا دمحم عبدهللا حسن عرفهابوراضى بملن-سعد دمحم سعد  1امتداد ش 12تجاره مفروشات ، بجهة : 

عن  57763برلم  21191119، لٌد فى  211110111مصطفى حسن السٌد السعٌد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 تجاره ادوات صحٌه ، بجهة : شبراملكان بملن/ دمحم شعبان دمحم العرالى غدٌه

عن مصنع  57777برلم  21191113، لٌد فى  111110111له ،  ابراهٌم ٌوسف دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  252

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الكمالٌه بملن/ شربات عبدالحمٌد فرج

عن  57816برلم  21191116، لٌد فى  511110111السٌد مصطفى العٌسوى برزان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 ر ، بجهة : دماط بملن/ احمد دمحم على شتاٌهاكسسوار ستائ

عن  57816برلم  21191116، لٌد فى  511110111السٌد مصطفى العٌسوى برزان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

ه تارٌخ افتتاح-الستغالله "تصنٌع الفرانشات " -مركز طنطا بملن/فتحى على على البحٌرى-اكسسوار ستائر ، بجهة : محله مرحوم 

 طنطا 121285والممٌد برلم  9-3-2115

عن مكتب  57818برلم  21191116، لٌد فى  111110111عاطف دمحم احمد البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لتجاره الخضروات والفواكه ، بجهة : البنوان بملن/ دمحم احمد دمحم البسٌونى

عن تجاره  57819برلم  21191116، لٌد فى  111110111رأس ماله ،   عبدالباسط سامى زكى دمحم  ، تاجر فرد ، -  256

 الخدٌوى توفٌك بملن/ دمحم مصطفى سمن 1ش41مالبس اطفال ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

نسٌج ، عن مصنع  57816برلم  21191115، لٌد فى  511110111لمر وحٌد فاروق هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 طرٌك دمرو بملن/ على حلمى ابراهٌم-الغزالوى  1بجهة : ش

عن مصنع بوالى  57844برلم  21191117، لٌد فى  511110111السٌد دمحم غازى النجاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 حمام البصل بملن/ دمحم دمحم غازى النجاره 1ش25فوط ، بجهة : 

عن مصنع  57858برلم  21191121، لٌد فى  211110111 عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم منصور دمحم -  259

 مفروشات ، بجهة : دٌرب هاشم بملن/ احمد حلمى عبدالمعطى طمان

عن تجاره  57867برلم  21191121، لٌد فى  1111110111محمود احمد محمود الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 سٌرامٌن ولوازمها ، بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ احمد محمود احمد الجندىادوات صحٌه و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مطبعه  57868برلم  21191121، لٌد فى  311110111هند احمد على حسٌن الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 مل محمود كامل عاشورابوراضى بملن/ كا-جسر المالح  1ش16ٌدوٌه ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن تجاره مكٌاج  57932برلم  21191127، لٌد فى  1111110111اسامه دمحم دمحم دمحم البملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ حسنٌن دمحم السٌد

عن تجاره  57773برلم  21191111، لٌد فى  1111110111صالح عبدالفتاح احمد صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 ادوات منزلٌه ، بجهة : بشبٌش بملن/ عالء الدٌن دمحم على

عن بماله ، بجهة  57716برلم  21191112، لٌد فى  111110111هبه بسٌونى حسن عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 براهٌم عبدالسالم ابومصطفىالعتوه المبلٌه بملن/ عالم ا-: عزبه الدرمللى 

عن تجاره الفاكهه  57711برلم  21191112، لٌد فى  211110111صالح على دمحم البدهلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 بورسعٌد ) العباسى المدٌم ( بملن/ على صالح البدهلى 1ش6والخضروات ، بجهة : 

عن تجاره غزل ،  57711برلم  21191112، لٌد فى  111110111أس ماله ،  دمحم رمضان دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، ر -  266

 المنطمه الصناعٌه بملن/عبدالمنعم محمود خلٌل-السحلى  1بجهة : ش

عن تجاره  57891برلم  21191122، لٌد فى  211110111دمحم ادهم احمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 البهى بملن/ ادهم احمد عبدالرحٌم 1ش1من-دالشافى عب 1ش22مفروشات ، بجهة : 

عن مكتبه ،  57994برلم  21191131، لٌد فى  111110111سمر عبدالعزٌز دمحم على دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ عبدالعزٌز دمحم على دٌاب

عن مدشه حبوب ،  57995برلم  21191131، لٌد فى  111110111ه ،  فتحى حسن على حماد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  269

 بجهة : كفر فٌاله بملن/ ام بسٌونى الشهاوى البغدادى

عن منحل  57861برلم  21191121، لٌد فى  111110111حماده احمد اسماعٌل دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

  دروٌشعسل ، بجهة : الكمالٌه بملن/ احمد اسماعٌل دمحم

عن مشغل  57878برلم  21191121، لٌد فى  511110111عٌسى دمحم عٌسى السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 كمال النظامى بملن/ محمود عدلى الخضرى 1ش6تطرٌز و لحاف ، بجهة : 

عن مشغل  57878برلم  21191121، لٌد فى  511110111عٌسى دمحم عٌسى السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

-الستغالله " تجاره مفروشات " -امام محطه الغاز بملن/ حماده دمحم دمحم البرعى -كلٌه االداب -تطرٌز و لحاف ، بجهة : المنصوره

 المنصوره 127769والممً برلم  2111-8-9تارٌخ افتتاحه 

عن تجاره  57918برلم  21191123، لٌد فى  111111.000محمود دمحم حسٌن السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : صرد بملن/ احمد عبدالنبى حسانى

عن تورٌدات  57898برلم  21191122، لٌد فى  2111110111اٌه احمد مخٌمر االلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 ) عدا اجهزه الكمبٌوتر ومستلزماته ( ، بجهة : كفر الثعبانٌه بملن/ احمد مخٌمر احمد االلفى كهربائٌه وادوات منزلٌه

عن  57934برلم  21191127، لٌد فى  111110111احمد دمحم السعٌد ٌوسف المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 السعٌد ٌوسف المعهد الدٌنى بملن/ دمحم فاروق-دمحم غنٌم  1مصنع البان ، بجهة : ش

عن  57939برلم  21191127، لٌد فى  1111110111الصردى لتصنٌع المواد الغذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 ابوسٌفٌن بملن/ عصام عاطف عٌد الصردى 1تصنٌع مواد غذائٌه ، بجهة : ش

عن مكتب رحالت  57955برلم  21191129، لٌد فى  251110111المدوسى للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 داخلٌه ، بجهة : ابوصٌر بملن/ ابراهٌم احمد دمحم المدوسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  57739برلم  21191118، لٌد فى  3111110111خالد عٌد رزق ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 سنمماوالت و تورٌدات مواد غذائٌه ، بجهة : الهٌاتم بملن/ عٌد رزق ابوالح

 57813برلم  21191114، لٌد فى  251110111ابراهٌم عبدالواحد ابوالمجد احمد الملٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 الجمهورٌه بملن/ مصطفى بالل صابر برٌم-الشهٌد طه عبدالسالم 1ش81عن ورشه تنجٌد ، بجهة : 

عن سوبر  57814برلم  21191115، لٌد فى  51110111س ماله ،  وفاء ابراهٌم عبدالعلٌم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأ -  281

 السكه الوسطى بملن/ عبدالغنى سلٌمان ابراهٌم مبرون-محمود عطاهللا  1ش25ماركت ، بجهة : 

عن مصنع  57843برلم  21191117، لٌد فى  511110111دمحم حسن الزغبى حسن زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 المنطمه الصناعٌه بملن/ على المتولى ٌموت حسن المتولى-دمحم على سلٌمان  1بجهة : شمفروشات ، 

عن تجاره  57849برلم  21191117، لٌد فى  5111110111احمد عزت الوردانى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت حبٌب بملن/ عزت الوردانى دمحم سعد

عن تجاره ادوات  57946برلم  21191128، لٌد فى  121110111المهدى عبده لٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اشرف -  283

 طبٌه ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( ، بجهة : شبرابابل بملن/ امال الدسولى عصر

عن تجاره  57971برلم  21191131، لٌد فى  211110111نفٌسه على عبدالحلٌم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 سوق البرسٌم بملن/ هناء عبدالفتاح دمحم-العمرٌه  1مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مكتب  57985برلم  21191131، لٌد فى  5111110111مجاهد عبدربه اسماعٌل سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 نمره البصل بملن/ عبدربه اسماعٌل ابراهٌم سعٌد خدمات نمل بالسٌارات ، بجهة :

عن مصنع  57694برلم  21191111، لٌد فى  511110111دمحم جمال عبدالمنعم فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 محله البرج بملن/ كمال السٌد محمود عبدالهادى-مسجد السٌده عائشه  1مفروشات ، بجهة : ش

عن مطعم ،  57719برلم  21191112، لٌد فى  51110111لعزٌز عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم خٌرى عبدا -  287

 بجهة : منشاه االمراء بملن/ منال سالمه ابراهٌم الجابرى

عن ورشه  57962برلم  21191129، لٌد فى  111110111عمرو دمحم احمد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 شاب ، بجهة : بلمٌنا بملن/ دمحم احمد احمد الشرلاوىتصنٌع اخ

عن  57731برلم  21191117، لٌد فى  1511110111حسن محب حسن دمحم ابوالغٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 المستشار بملن/ محب حسن دمحم ابوالغٌط 1مماوالت عامه ، بجهة : ش

عن  57911برلم  21191123، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم اسماعٌل عبدالعظٌم غنٌم  ، ت -  291

 السكه الوسطى بملن/ فاروق مصطفى دمحم الوزان-مراد  1مشغل تمفٌل مفروشات ، بجهة : ش

عن مصنع نسٌج  57921برلم  21191124، لٌد فى  151110111ربٌع على ابراهٌم االطٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 انٌكى ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ دمحم حسٌن العرابىمٌك

عن صالون  57937برلم  21191127، لٌد فى  121110111ٌس دمحم شفٌك دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 د الشرلاوىعزبه البهلوان بملن/ نادٌه صالح السٌ-احمد الحسٌنى  1ش1من-عبدالفتاح غانم  1ش59حالله ، بجهة : عمار رلم 

عن مشغل  57691برلم  21191111، لٌد فى  251110111محمود احمد دمحم مرسى عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 طرٌك دمرو بملن/ احمد دمحم ماجد عبدالغنى-دمحم رزق  1ش6تطرٌز ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره مالبس  57762برلم  21191119، لٌد فى  121110111دمحم ٌوسف سعد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 الشون بملن/ فتوح دمحم فرهود-مٌدان عبدربه -ابوالفضل  1ش8جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  57798برلم  21191114، لٌد فى  51110111شرٌف عبدالمنعم منصور دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 بجهة : مٌت اللٌث هاشم بملن/ نجالء رضا ابو الٌزٌد دمحم رزهبماله ، 

عن معرض  57815برلم  21191115، لٌد فى  251110111عبدالمنعم حسن على راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 لتجاره السٌارات ، بجهة : الجابرٌه بملن/ عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح البٌومى

عن تجاره  57839برلم  21191117، لٌد فى  511110111ل الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد عادل كام -  297

 نعمان االعصر بملن/ دمحم جابر غازى جاب هللا 1ش1من-جاب هللا  1مفروشات ، بجهة : ش

عن مكتب  57837 برلم 21191117، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم الغرٌب االشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 عزبه البهلوان بملن/ اسماعٌل دمحم حافظ-عطٌه صبره 1ش18رحالت ) داخل جمهورٌه مصر العربٌه ( ، بجهة : 

عن تجاره  57933برلم  21191127، لٌد فى  111110111صالح عبدالرحمن احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 لن/ عبدالرحمن احمد عبدهلطع غٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بم

عن تجاره  57973برلم  21191131، لٌد فى  51110111سامٌه المبابى حسن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 مستحضرات تجمٌل ، بجهة : كفر دمرو بملن/ فاتن ابوالمعاطى دمحم

عن  57721برلم  21191113، لٌد فى  511111.000مصنع وائل عمرو لالٌس كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 مصنع اٌس كرٌم ، بجهة : الراهبٌن بملن/ محمود دمحم حلمى عسل

عن  57748برلم  21191119، لٌد فى  111110111عبدالجلٌل عبدالجلٌل السٌد النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 مطعم ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ دمحم عبدالجلٌل النشار

عن مكتب  57787برلم  21191113، لٌد فى  1111110111صفوت دمحم السٌد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 منشٌه البكرى بملن/ صفوت دمحم السٌد الشرلاوى-المامون  1ش19مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن بماله ،  57791برلم  21191114، لٌد فى  25111.000ازهار عبدالعظٌم السٌد الساٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ المتولى عبدالفتاح دمحم عبدالال

برلم  21191116، لٌد فى  511110111عثمان صفى الدٌن اسماعٌل ابراهٌم التومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 ن بملن/ السعٌد احمد ابوالغٌطعن مكتب لتجاره منتجات االلبان ، بجهة : البنوا 57817

عن شراء وبٌع  57823برلم  21191116، لٌد فى  111110111احمد المنسوب نعٌم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 السبع بنات بملن/ امٌر محمود حجازى-رشدى  1ش29وبناء وتاجٌر عمارات ، بجهة : 

عن معرض  57991برلم  21191131، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  هانى صابر سٌد احمد شحاته  ، تاجر فرد  -  317

 لتجاره السٌارات ، بجهة : كفر دخمٌس بملن/ السٌد السٌد ابراهٌم السلخ

عن مزرعه دواجن ، بجهة  57964برلم  21191129، لٌد فى  251110111مرسى للدواجن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 احمد المالح : صفط تراب بملن/ دمحم

عن مصنع تحضٌر نسٌج ،  57991برلم  21191131، لٌد فى  511110111ابوالعز للنسٌج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 طرٌك دمرو بملن/ لدرى مسعد الششتاوى الطنبشاوى-ابراهٌم عمر  1ش66بجهة : 

عن  57856برلم  21191117، لٌد فى  511110111محمود حسب النبى حامد عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 شبكه الكهرباء بملن/ عالء الدٌن حسب هللا حامد 1ش-انتٌكات ، بجهة : لطور المحطه 

عن  57871برلم  21191121، لٌد فى  1111110111دمحم سمٌر المتولى المتولى مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ سمٌر المتولى مناع مكتب مصمم حفالت ) عدا االنترنت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  57914برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم لادر دمحم صدٌك عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312
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 26574والممٌد برلم دائم تابع  2114-3-11" وتارٌخ افتتاحه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

جبر شبل جبر موسى العاٌك وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامه وتورٌد االجهزه والمعدات الكهربائٌه والمواد الغذائٌه  -  1

لمكتبٌه ومستلزمات الفنادق ومستلزمات التغلٌف الورلٌه والمالبس واالثاث واالدوات الصحٌه والمستلزمات الطبٌه والمستلزمات ا

والمنظفات والعطور وادوات التجمٌل ومواد البناء ولوازم المصانع والورش ) عدا المالبس العسكرٌه واالدوٌه بكافه انواعها ( وعدا 

، عن المماوالت العامه  57977برلم  21191131،لٌدت فى  1511110111ما ٌختص بالكمبٌوتر والطباعه   ،رأس مالها   

وتورٌد االجهزه والمعدات الكهربائٌه والمواد الغذائٌه والمالبس واالثاث واالدوات الصحٌه والمستلزمات الطبٌه والمستلزمات 

المكتبٌه ومستلزمات الفنادق ومستلزمات التغلٌف الورلٌه والمنظفات والعطور وادوات التجمٌل ومواد البناء ولوازم المصانع 

دمحم  1ش4-رش ) عدا المالبس العسكرٌه واالدوٌه بكافه انواعها ( وعدا ما ٌختص بالكمبٌوتر والطباعه ، بجهة : منشٌه البكرى والو

 جمال عبدالناصر بملن/ امل احمد ابوراضى 1ش1عبدالسالم من

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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طب تم محو/ش   21191129، وفى تارٌخ    46142عصام مصطفى ابراهٌم عاٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 93

 العتزاله التجارة 2119/11/29فى  785المودع برلم  13911السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    47397ماهر جمعه سلٌمان ابوغٌاتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 94

 العتزاله التجارة 2119/11/29فى  784المودع برلم  13911السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    54412احمد دمحم ابراهٌم عجٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 95

 لحل الشركة 2119-11-31فى  392والمودع برلم  13918محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    45153ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عاٌده زكرٌا احمد العوامى  ،  تاج   - 96

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  391والمودع برلم  13917تم محو المٌد بامر محو رلم 

السجل  تم  تم محو/شطب   21191131، وفى تارٌخ    22137دمحم مسعد دمحم رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 97

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  389والمودع برلم  13915محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    46345جمال ٌاسر محمود عزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 98

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  388والمودع برلم  13914تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    33215ام كلثوم منصور فرج الكٌمانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 99

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  391والمودع برلم  13916السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    32713بك لٌده برلم : خضره احمد داغر  ،  تاجر فرد  ،  س   - 111

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  397والمودع برلم  13923محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191131، وفى تارٌخ    51679دمحم دمحم الشحات مصطفى عبدالمحسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  394والمودع برلم  13921طب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم محو/ش

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    48141باسم عماد فرٌد محرز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  396والمودع برلم  13922محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    41145عادل ابراهٌم دمحم الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  387والمودع برلم  13913السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    43475رد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم صبرى احمد دمحم  ،  تاجر ف   - 114

 العتزال التجاره 2119-11-31فى  798والمودع برلم  13924محو المٌد بامر محو رلم 

ب السجل  تم محو/شط   21191131، وفى تارٌخ    18321ابراهٌم دمحم مرسً شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 العتزال التجاره 2119-11-31فى 799والمودع برلم  13925تم محوالمٌدب امر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مال , وصف تم تعدٌل رأس ال  21191111وفً تارٌخ ،   56745عادل النفادى دمحم الملفاط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   55545نادٌه مصطفى مصطفى النجولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   121110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   11426سسوار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم شاهٌن الك -  3

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصف تم تعدٌل رأس ال  21191112وفً تارٌخ ،   47771ٌاسر صالح الدمحمى شمٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   57198دمحم اسماعٌل الجوهرى اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   56511كامل اسماعٌل غازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم -  6

 جنٌه   551110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191113، وفً تارٌخ   54717عبدالحفٌظ الراوى لتعئبة وتصنٌع المواد الغذائٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   511110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   34436عبدالعال فؤاد اسماعٌل الدهالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   11531خالد ابراهٌم دمحم الجاوٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   31110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117،  وفً تارٌخ  44467حسام نبٌل نصر موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   57151نجٌب ابراهٌم على خلٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   33359دمحم ابراهٌم السٌد الٌمانً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   55921اٌمن جمال دمحم دمحم السعدنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   41311ابراهٌم مصطفى دمحم السٌد الكنٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   51110111لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   33551دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   33551ٌر وتصنٌع الفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى لالستٌراد والتصد -  16

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191118

تم   21191118خ ، وفً تارٌ  33551دمحم السٌد لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   33551دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   5111110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌ  21191118

تم   21191118وفً تارٌخ ،   33551دمحم السٌد لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   46811عبدالسالم بشٌر عبدالسالم البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191118ارٌخ ، وفً ت  52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191118وفً تارٌخ ،   46892المصاص للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   46892المصاص لخدمات السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191118ً تارٌخ ، وف  52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   7511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   51965سامح محمود رمضان ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511110111اله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال   21191118وفً تارٌخ ،   55971ابراهٌم عبدالرحٌم ابراهٌم شٌخ الدار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   2111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   55544ه برلم دمحم احمد دمحم ابوعٌانه  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  27

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   43431احمد ممدوح المتولى الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   3111110111المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم   21191119وفً تارٌخ ،   33551دمحم السٌد لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   33551دالحمٌد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم السٌد عب -  31

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   33551دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191119

تم   21191119وفً تارٌخ ،   33551دمحم السٌد لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر: 

وفً تارٌخ ،   33551دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191119

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   44141حسن حسن على منا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   19699ربٌع الششتاوى دمحم بلح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   53469بشٌر دمحم المرسى الشهاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

  جنٌه  511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   57151منى دمحم البسٌونى الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   491110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   55651دمحم دمحم شرٌف دمحم خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   46548احمد خلف عبدالحمٌد همام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   56652سوسو عبدالفضٌل دمحم شمٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   29219احمد جالل مظهر محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191114وفً تارٌخ ،   33462صٌدلٌه د/ احمد عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191114وفً تارٌخ ،   52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   7511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191114خ ، وفً تارٌ  55266ابوخطى للتطرٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   491110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191114وفً تارٌخ ،   54194اٌمن احمد عبدالحمٌد نحله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191114وفً تارٌخ ،   52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191115وفً تارٌخ ،   15526حامد احمد دمحم الجندي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   121110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191115وفً تارٌخ ،   21497طلعت ابراهٌم دمحم رومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   111110111رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال   21191115وفً تارٌخ ،   56699دمحم مصطفى على عبدالحمٌد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191115وفً تارٌخ ،   24231د ،، سبك لٌده برلم مصنع فهمً مصطفً ابراهٌم ٌونس للنسٌج  تاجر فر -  51

 جنٌه   5111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   24231فهمً مصطفً ابراهٌم ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال   21191115وفً تارٌخ ،   45382احمد عبدالحافظ ابراهٌم السٌد شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   471110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   41781مد لطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد موسى موسى اح -  53

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   54154مصطفى منصور دمحم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   511110111صف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،و

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191117وفً تارٌخ ،   54975غنٌم للتطرٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   53469تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم بشٌر دمحم المرسى الشهاوى   -  56

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   44433حسنى عبدالرحٌم حسنى المزٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   3111110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   51115سهام عبدالعزٌز عباس ابوحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   1511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   32486زٌد المرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فاٌزه مصطفى ابو -  59

 جنٌه   51110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصف تم تعدٌل رأس الما  21191121وفً تارٌخ ،   27276زٌدان لالستٌراد و التصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   21731هانً عبدالمحسن دمحم عطاهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191121وفً تارٌخ ،   48171له لتجاره ادوات منزلٌه وكهربائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابوسبا -  62

 جنٌه   1111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   48171،، سبك لٌده برلم ابوسباله لتجاره ادوات منزلٌه وكهربائٌه السٌد دمحم السٌد ابوسباله  تاجر فرد  -  63

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191121

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   31916شعبان محمود دمحم العشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   111110111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   23785هارون عبدالشافى الغرٌب وهدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   121110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   45273ر فرد ،، سبك لٌده برلم الحجار تكستاٌل للوبرٌات  تاج -  66

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   57397عاشور عبدهللا الرفاعى مملد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   5111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأ

تم تعدٌل رأس   21191121وفً تارٌخ ،   57631احمد جمال عبدالناصر عطٌه دمحم النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   3111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191121وفً تارٌخ ،   49844للتطرٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الرشٌدى  -  69

 جنٌه   2511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   49844الرشٌدى للمفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   2511110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   47357ٌاسر على البلتاجى الزعبالوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   1211110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   55833ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رضا دمحم دمحم  -  72

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

شٌر:   تم تعدٌل رأس المال , وصف التأ  21191121وفً تارٌخ ،   43915دمحم احمد دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   55156همام عبدالتواب السٌد همام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   34738ى لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم الششتاوى الدمحم -  75

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصف  تم تعدٌل رأس المال ,  21191122وفً تارٌخ ،   29214هانى دمحم عبدهللا حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   42574محمود عبدالبالى على موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   51111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   51146الشرنوبى دمحم سرور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم جمال  -  78

 جنٌه   7511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف تم تعدٌل   21191123وفً تارٌخ ،   52934صفوان دمحم حسٌن الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191123وفً تارٌخ ،   42531دمحم الدمحمى محمود زنفل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   49772ر محمود غازى ابوضهر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نص -  81

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصف تم تعد  21191123وفً تارٌخ ،   57765ابراهٌم المتولى احمد سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   19615اٌمن احمد عبدالعزٌز خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   121110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191124وفً تارٌخ ،   57897مكتب اسماعٌل ابوالفتوح للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   5111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   31895سارى فؤاد الششتاوى حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191124وفً تارٌخ ،   52658دمحم عصام دمحم عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191124وفً تارٌخ ،   22515عبدالعزٌز دمحم حسن البسه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124، وفً تارٌخ   51711سماح محمود احمد حسن عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   11110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191124وفً تارٌخ ،   53577احمد دمحم احمد دمحم البهوتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   51718امانى مصطفى بٌومى دمحم بلح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   35115عبدهللا على أبوالعال عٌسى عجوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   2111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   52131محسن السٌد اسماعٌل الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   2511110111ح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191127وفً تارٌخ ،   19151اٌمن حسن دمحم عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   1511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   57868هند احمد على حسٌن الغنام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   56567دمحم عبدالسالم احمد الصاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   2111110111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191128وفً تارٌخ ،   48537خالد على دمحم الحدٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191129وفً تارٌخ ،   442م ابراهٌم عطٌه عطٌه وهبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  97

 جنٌه   211111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   57719دمحم خٌرى عبدالعزٌز عبدالبالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   511110111لمال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191129وفً تارٌخ ،   39715على دمحم رزق موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   18199لٌده برلم  فٌاض لتجاره واستٌراد السٌارات  تاجر فرد ،، سبك -  111

 جنٌه   211110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   18199عبدالحمٌد امٌن توفٌك فٌاض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   211110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   39968السعٌد سعٌد لاسم دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   44968سبك لٌده برلم صبرى حسن احمد على  تاجر فرد ،،  -  113

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191131وفً تارٌخ ،   32111عبدالعزٌز بدوى حسب النبى بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   2511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، , وصف التأشٌر:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   51431وائل عبدالخالك حسن ابوزٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   451110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   38433رد ،، سبك لٌده برلم سكر لتجاره الغزل  تاجر ف -  116

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   38433سكر لتجارة الغزل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

 جنٌه   5111110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   38433سكر لالستٌراد وتجارة الغزل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   57421تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم امل السٌد ابوالفتوح المرسى   -  119

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   51762بسٌم عبدالستار دمحم الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   5111110111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   56193كرٌم عطٌه دمحم مصبح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   451110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  57689السٌد عبدالفتاح السٌد احمد الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدالفتاح السٌد الشهاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57714،  سبك لٌده برلم     دمحم شعبان للمالبس الرٌاضٌه ، تاجر فرد -  2

 الجمهورٌه بملن/ خالد ابراهٌم عبدالبالى ابراهٌم -سٌد عتمان  1ش4الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21191111وفً تارٌخ  57696ادهم دمحم عبدالواحد خطابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 منشٌه السالم بملن/ حسن دمحم حسن فرحات -عاشور  1ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57691احمد فتحى فرج دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، شكرى الموتلى بملن/ السٌد حمزه ٌوسف حشٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57695غفور العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمال عبدال -  5

 الراهبٌن بملن/ دمحم جمال عبدالغفور العبد-الـتأشٌر:   ، السوق 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191111وفً تارٌخ  57697جمال اسماعٌل عطٌه السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الحلوف بملن/ صالح اسماعٌل عطٌه 1ش-الـتأشٌر:   ، طرٌك المحله المنصوره السرٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57697جمال اسماعٌل عطٌه السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

الستغالله " مكتب استٌراد وتصدٌر فى -ٌه السٌسى سٌدى عبدالمادر بملن/ صالح اسماعٌل عط 1ش53-الـتأشٌر:   ، المنصوره 

 114997والممٌد برلم  2113-8-1تارٌخ افتتاحه - 6من المجموعه  36والفمره  19حدود اللوائح والموانٌن وعد االمجموعه 

 المنصوره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  46121دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

  -ناحٌه صفط تراب  1خلف كازٌنو المٌرالند بحوض الغمرى رلم -الـتأشٌر:   ، تعدل الى طرٌك مصرف االبشٌط

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  57715دمحم بكر حسن اغا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ن/ مصطفى عزٌز حسن اغاعزبه البرلسى بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  44473اٌمن نبٌه عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 كفر دخمٌس -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ اٌمن نبٌه عبدالحمٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  39981برلم     على محمود على ابورحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  11

 عٌاش  -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ حماده منصور احمد هانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57691محمود احمد دمحم مرسى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 طرٌك دمرو بملن/ احمد دمحم ماجد عبدالغنى -دمحم رزق  1ش6م الـتأشٌر:   ، عمار رل

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  57713دمحم عبدالحلٌم ابراهٌم الدسولى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، محله زٌاد بملن/ رلٌه زٌدان الدسولى لاسم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57699مود والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شولى دمحم مح -  14

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ رضا عبدالخالك مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57692احمد سمٌر محمود الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 محله زٌاد بملن/ سمٌر محمود الشرلاوى -:   ، المولف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57693امٌره مجدى دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 سوق اللبن بملن/ دمحم دمحم الرفاعى -ابوالعباس  1ش25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57711، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السعٌد جمال السعٌد العداسى -  17

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ دمحم دمحم الطواٌشى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57711مصطفى ابراهٌم حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 در حالوه بملن/ عبدالحلٌم دمحم الحبٌبى الـتأشٌر:   ، مٌت ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57698دمحم مصطفى عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 مٌدان الدلجمون بملن/ عزٌزه السٌد راضى عماد-الحرٌه  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57694فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جمال عبدالمنعم فرحات ، تاجر  -  21

 محله البرج بملن/ كمال السٌد محمود عبدالهادى -مسجد السٌده عائشه  1الـتأشٌر:   ، ش

ل العنوان , تم تعدٌ 21191111وفً تارٌخ  46121دمحم السٌد عبدالنبى السعٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

مركز  -ناحٌه صفط تراب  1خلف كازٌنو المٌرالند بحوض الغمرى رلم -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى طرٌك مصرف االبشٌط

 المحله الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57712فرٌد دمحم عبدالجلٌل البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، الراهبٌن بملن/ عبدالجلٌل مسعد دمحم سراج الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  37511عبدالعزٌز دمحم مصطفى فرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ابودراع-سكه لطور   -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ سامى دمحم البلتاجى زٌدان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  57717لزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على جاد ا -  24

 ، كفر حجازى بملن/ عالء على جاد الزغبى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  57714مٌاده دمحم جوده ابوشاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ، مٌت بدر حالوه بملن/ دمحم جوده ابوشاهٌن   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  57716هبه بسٌونى حسن عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 العتوه المبلٌه بملن/ عالم ابراهٌم عبدالسالم ابومصطفى -الـتأشٌر:   ، عزبه الدرمللى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  37511طفى فرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌز دمحم مص -  27

 ابودراع-سكه لطور   -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ سامى دمحم البلتاجى زٌدان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  57716دمحم الشحات دمحم ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ عزه الدمحمى دمحم الحسانٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  45151احمد دمحم حسٌن احمد ابونار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ن/ ناهد السٌد محمود احمد المحله الكبرى بمل-ابوراضى -الرشٌدى  1ش5الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191112وفً تارٌخ  57717مكتبه المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ابوبكر الصدٌك بملن/ دمحم عبدالحمٌد المشد  1ش9

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112رٌخ وفً تا 57711دمحم رمضان دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 المنطمه الصناعٌه بملن/عبدالمنعم محمود خلٌل -السحلى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  57715السٌد دمحم زكى حسن لنٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ٌه سعد سالم العمرٌه المبلى بملن/ سعد 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  51138زٌزى جرجس نسٌم مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

الستغالله " معرض انتٌكات " والمودع برلم -السبع بنات بملن/ فٌفى لبٌب جرجس -شفٌك اسكندر1ش-الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

 51138دائم تابع وبرلم  2119لسنه7781

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  51138زٌزى جرجس نسٌم مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

الستغالله " تجاره الخشب االبٌض " والمودع برلم -شفٌك اسكندر بملن/ فٌفى لبٌب جرجس  1ش-الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  51138ائم تابع وبرلم د 2119لسنه7781

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  57458بسام دمحم نظمى المغازى هشام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بشبٌش-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ نغرٌد دمحم نظمى المغازى هشام 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  57712لم    دمحم مسعد سند الغنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  36

 الراهبٌن بملن/ اشرف مسعد سند الغنٌمى -سعد زغلول  1س-، السوق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  51138زٌزى جرجس نسٌم مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 اسكندر بملن/ فٌفى لبٌب جرجس شفٌك 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  51138زٌزى جرجس نسٌم مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

-الستغالله " معرض انتٌكات " -ابوراضى بملن/ اسماعٌل سعد الممرى -ابوهرجه  1ش11عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  51138والممٌد برلم دائم تابع  2117-5-1خ افتتاحه تارٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  51138زٌزى جرجس نسٌم مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 السبع بنات بملن/ فٌفى لبٌب جرجس -شفٌك اسكندر  1الـتأشٌر:   ، ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  57711رد ،  سبك لٌده برلم    صالح على دمحم البدهلى ، تاجر ف -  41

 بورسعٌد ) العباسى المدٌم ( بملن/ على صالح البدهلى  1ش6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  45151احمد دمحم حسٌن احمد ابونار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 المحله الكبرى بملن/ ناهد السٌد محمود احمد -ابوراضى -الرشٌدى  1ش5أشٌر:   ، تعدل الى الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  57713الجندى لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 عم دمحم ابوشرٌف نعمان االعصر بملن/ عبدالمن 1من-أكتوبر  6ش 8وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  47813دعاء نجاح ابراهٌم عبدالرحمن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

-1-1تارٌخ افتتاحه -الستغالله " تجاره مالبس جاهزه " -الشٌخ حسانٌن بملن/ فاٌز زكى جرجس 1ش -وصف الـتأشٌر:   ، الدلهلٌه

 غره الدلهلٌه 17963د برلم والممٌ 2112

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  47813دعاء نجاح ابراهٌم عبدالرحمن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 المحله الثانوٌه بملن/ رفعت احمد دمحم 1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  57718برلم    السٌد دمحم السٌد على البهلوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  45

 السكه الوسطى بملن/ تمادر ٌوسف المعصراوى -باخشوٌن  1ش11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  57719دمحم خٌرى عبدالعزٌز عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 شاه االمراء بملن/ منال سالمه ابراهٌم الجابرىالـتأشٌر:   ، من

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57721مصنع وائل عمرو لالٌس كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ محمود دمحم حلمى عسل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57722لٌده برلم    السعٌد حسنى دمحم العالٌلى ، تاجر فرد ،  سبك  -  48

 سعد زغلول بملن/ مصطفى حسن عبدالغنى البدراوى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  56812مزرعه رسالن للمواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 ابشواى الملك  -لة بملن/ عبدالفتاح احمد عبدالستار فرج هللا رسالنالـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجع

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  57723فوزى عبدالوهاب سالمه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بملن/ السعٌد السعٌد حنٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57718الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم السٌد عبده عبد -  51

 المعهد الدٌنى بملن/ غازى غازى دمحم المونى  1ش 2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191113وفً تارٌخ  52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 عاطف عجوه بملن/ صفوت عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق 1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

-الستغالله " تجاره الخردوات والمالبس بالتجزئه"-بملن/ دمحم سند دمحم سندعثمان النمٌب  1ش3-وصف الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

 52812والممٌد برلم  2118-3-25تارٌخ افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

الستغالله " مصنع مالبس -ٌك المنصوره سمنود بملن/ صفوت عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازقطر-وصف الـتأشٌر:   ، سمنود

   52812والممٌد برلم تابع  2118-5-11تارٌخ افتتاحه -جاهزه " 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  57719هانى عبدالمعطى شبل عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ ابراهٌم دمحم عبدالمعطى دمحموصف ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57725سعٌد عثمان مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 كفر البسطوٌسى بملن/ عثمان مصطفى عثمان حموده -الـتأشٌر:   ، عزبه الست 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57724داللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم عثمان عب -  57

 الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد عبدالحى ملن/صبحى شرف الدٌن وهدان

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191113وفً تارٌخ  57721هانى عبدالفتاح دمحم البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ دمحم عبدالفتاح البٌلى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

صنع مالبس جاهزه ") عدا ما الستغالله " م-عاطف عجوه بملن/ صفوت عبدالحلٌم عبدالرازق 1ش-وصف الـتأشٌر:   ، سمنود 

 52812وبرلم دائم تابع  2119لسنه7833ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57732عبدالنبى عبدالنبى ابراهٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 االٌمان بملن/ ابراهٌم عبدالنبى ابراهٌم عبدالعال مسجد الهدى و -وصف الـتأشٌر:   ، العلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  54875مٌاده جمال االباصٌرى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 نمره البصل-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعله بملن/ البسطوٌسى السٌد على  

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57733ٌمان الدهمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالباسط محمود سل -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌه بملن/ محمود سلٌمان فرج الدهمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57731حسن محب حسن دمحم ابوالغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 المستشار بملن/ محب حسن دمحم ابوالغٌط  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  33359دمحم ابراهٌم السٌد الٌمانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

الستغالله " تجاره لطع -ه منشٌه السالم بملن/ عبدالمدوس الشششتاوى الجزل-فهمى صالح  1ش16-الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  33359وبرلم دائم تابع  2119لسنه7875والمودع برلم -غٌار فٌسبا " 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57726هشام جمال على عبدالرشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 مود خٌرى البدراوى بملن/ ابراهٌم احمد الخولى بجوار مدرسه مح-البرٌد  1ش-الـتأشٌر:   ، بجوار عٌون الكوبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57734بٌشوى نبٌل عوض جرجس عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 امام البنن االهلى بملن/ سلوى سلٌم جرجس -محب  1ش6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  56849د ،  سبك لٌده برلم    خالد زكى عبدالحمٌد حفنى ، تاجر فر -  67

 الجمهورٌه بملن/ رمضان عبدالواحد المنسوب -الشرلاوى  1ش45الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57731مى عبدالباسط ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ رفعت احمد دمحم ابوزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  33359دمحم ابراهٌم السٌد الٌمانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 منشٌه السالم بملن/ عبدالمدوس الششتاوى الجزله -فهمى صالح  1ش16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57728ابراهٌم عبدالغنى البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مسعد عاطف -  71

 حسن الصعٌدى بملن/ دمحم ابراهٌم عبدالغنى البدرى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191117وفً تارٌخ  57729معاذ على السعٌد الحمالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ حمدى لطب على الصٌاد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57727محمود رضوان الحنفى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الـتأشٌر:   ، محله خلف بملن/ دمحم رضوان الحنفى الموافى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57747عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رشا دمحم على -  73

 الجمهورٌه بملن/ مصطفى صالح عبدالعزٌز -الشهٌد طه عبدالسالم  1ش21الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118رٌخ وفً تا 57741بدٌر دمحم بدٌر ابراهٌم العطوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 نعمان االعصر بملن/ هشام السعٌد السٌد عامر  1من-امٌن زكى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57182ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 محب بملن/ عبٌر محمود الكوش-سعد زغلول  1ش1من-دمحم الفاتح  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57182ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

تصدٌر مواد الستغالله " االستٌراد و-بجوار البغل بملن/ فاروق عبدالخالك الكوش-سعد زغلول1ش-الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

   57182والممٌد برلم  2119-6-1تارٌخ افتتاحه -غذائٌه وحبوب وتجاره المواد الغذائٌه وحبوب " 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57182ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

الستغالله " تجاره العطاره " والمودع برلم -محب بملن/ عبٌر محمود الكوش-ل سعد زغلو 1ش1من-دمحم الفاتح  1الـتأشٌر:   ، ش

  57182وبرلم دائم تابع  2119لسنه7921

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57746السعٌد السعٌد على الفحار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 النجار الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ السٌد على 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  57742ابراهٌم عبدالونٌس ابوالٌزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 وصف الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ طارق حسٌن حسٌن شٌشى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  57738ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز احمد الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 المنشٌه الجدٌده بملن/ رانٌا دمحم عبدالعزٌز الحلوانى -البٌومى اسماعٌل  1ش4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57737سامح مسعد ابراهٌم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 المناخ بملن/ دمحم عبدالفتاح راضى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57745احمد اسماعٌل اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ وفاء عاشور اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57743طارق حسٌن حسٌن شٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ ابراهٌم عبدالونٌس ابوالٌزٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57739خالد عٌد رزق ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الحسن الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ عٌد رزق ابو

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  57736مصنع حسام الدٌن للنسٌج المٌكانٌكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 محله ابوعلى بملن/ مصطفى عبدالجلٌل دمحم حسٌن -وصف الـتأشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه بالراهبٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57744سبك لٌده برلم    وجدى السعٌد على الفحار ، تاجر فرد ،   -  86

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ السٌد على النجار

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  57741محمود احمد عادل محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 الدسولى الدسولى الخالوى وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ السٌده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  57735ربٌع حامد دمحم عشرٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ دمحم حامد عشرٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57762دمحم ٌوسف سعد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الشون بملن/ فتوح دمحم فرهود -مٌدان عبدربه -ابوالفضل  1ش8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  57758مشغل اباظه للتطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 حى دمحم عبدالعال اباظه النجراوى بملن/ صب 1ش7عمار رلم -، محله ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57752دمحم السعٌد عبدالرحمن حواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 المنشٌه الجدٌده بملن/ احمد فتحى نعمان -نعمان االعصر  1ش31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  31882برلم    على كمال دمحم شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  92

 المنطمه الصناعٌه بملن/ على دمحم غالى -جمعٌه الغزل  1ش1من-خالد سامولى  1ش 3، تعدل الى دور اول علوى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57756احمد محى دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ دمحم محى دمحم اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  56851رضه على ابراهٌم خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

غالله " مخزن لتجاره الحداٌد " والمودع برلم الست-مركز المحله بملن/ السعٌد الدمحمى سالم سالم -الـتأشٌر:   ، الهٌاتم 

  56851وبرلم دائم تابع  2119لسنه7942

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  44141حسن حسن على منا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 محله البرج بملن/ اشرف حسن البٌومى خاطر -رجب الشورى  1، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  56851رضه على ابراهٌم خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ السعٌد الدمحمى سالم سالم 

العنوان ,  تم تعدٌل 21191119وفً تارٌخ  57751عبدالممصود السٌد ابوالمعاطى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 محله البرج بملن/ جمال عبدالعزٌز البٌومى -طرٌك دمرو -على شاهٌن  1ش42وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57751الدسولى السعٌد دمحم لبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 م الفولى الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ النبوى ابراهٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57757دمحم محمود عبدالفتاح جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ محمود عبدالفتاح الدسولى جوده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119ٌخ وفً تار 57763مصطفى حسن السٌد السعٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، شبراملكان بملن/ دمحم شعبان دمحم العرالى غدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  57761مرٌم حسن الدمحمى حسن االختٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  صٌام الغبارى بملن/ على ابراهٌم دمحم 1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57749دمحم عادل محمود ابوهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ عادل محمود عبدربه ابوهبه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57754االمٌر عبده دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 منشٌه البكرى بملن/ وجٌهه عبدالشافى عٌسى طابوه -جمال عبدالناصر  1ش1من-مكه المكرمه 1ش3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  44141حسن حسن على منا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

  44141ولٌد برلم دائم تابع  2119لسنه---محله البرج بملن/ اشرف حسن البٌومى خاطر والمودع برلم -ب الشورى رج 1، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  57755رومانى مجدى عبدالنور عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 اشرف عٌسى مهدى دروٌش  دوران سكه زفتى بملن/-عوفه  1ش4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57753نجوى ابراهٌم عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الجمهورٌه بملن/ رٌهام نشات حسن الجندى -الشهٌد طه عبدالسالم  1ش1من-عادل عبدالحلٌم  1ش2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  31882شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على كمال دمحم -  117

المنطمه الصناعٌه بملن/ على دمحم -جمعٌه الغزل  1ش1من-خالد سامولى  1ش 3الـتأشٌر:   ، تعدل الى دور اول علوى عمار رلم 

 غالى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  57759ه برلم    سامى شعبان بسٌونى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  118

 الـتأشٌر:   ، كفر ابوجندى بملن/ زٌنب ابوالعال ناصف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  57761محمود دمحم حلمى ابراهٌم السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ابوراضى بملن/ عبدهللا دمحم عبدهللا حسن عرفه -د دمحم سعد سع 1امتداد ش 12وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  57748عبدالجلٌل عبدالجلٌل السٌد النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ دمحم عبدالجلٌل النشار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57766الغزول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مكتب الجندى لتجاره -  111

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ اكرام البدرى احمد رخا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57767محمود العنانى ابراهٌم الزٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، شبراملكان بملن/ طه على حسٌن المنطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  41618عالء محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، شارع سعد شحاته ابوراضى ملن/عزٌزه دمحم احمد سبح هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57774اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على ابراهٌم الدٌن ، ت -  114

 خلف هٌرستى بملن/ ابراهٌم على ابراهٌم الدٌن -الـتأشٌر:   ، اول عزبه الناموس 

صف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , و 21191111وفً تارٌخ  57768على دمحم على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 البنوان بملن/ رضا على عبدهللا-سٌدى حمودى  1، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57769رزق ابراهٌم رزق سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، عٌاش بملن/ دمحم عطٌه السٌد الحادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  19699رد ،  سبك لٌده برلم    ربٌع الششتاوى دمحم بلح ، تاجر ف -  117

 الـتأشٌر:   ، عزبة راتب العامرٌه ملن/فهٌمه عبدالعاطى عبدالنبى بلح

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  57772عبدالفتاح مصطفى السعٌد كرٌم رشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، االبشٌط بملن/ مجدى شعبان عبدالبالى ابراهٌم  العنوان , وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57764مٌنا حسنى مسعد ممار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ عبدالمجٌد دمحم الصاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57773فرد ،  سبك لٌده برلم     صالح عبدالفتاح احمد صدٌك ، تاجر -  121

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ عالء الدٌن دمحم على 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  57765ابراهٌم المتولى احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن/ رمضان دمحم عبدالسالم الـتأشٌر:   ، دٌرب هاشم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  57771مصطفى عبدالحمٌد عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 كفر حجازى بملن/ عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا سعد -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه راغب

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  57771ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابورٌه ابوالمعارف المناوى ، تاج -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ سمٌر دمحم عبدالجبار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57775رحاب احمد صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 شم بملن/ عبدالمنعم خطاب دمحم على الـتأشٌر:   ، دٌرب ها

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  53178نصر غانم الصاوى على الطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

الستغالله " -ابوحشٌش بملن/ مسعد الششتاوى السعٌد  1من-بناحٌه ابوالحسن -برج حور  1-وصف الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

 53178وبرلم دائم تابع  2119لسنه8123خزن اكٌاس بالستٌن "ولٌد برلم اٌداع م

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  46597عازم حسب هللا حسب هللا ابوعاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 االمراء منشاه -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ حسب هللا حسب هللا ابوعامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57779سامح دمحم دمحم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 المصرف بملن/ عماد دمحم الشٌخ 1ش -الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113خ وفً تارٌ 53178نصر غانم الصاوى على الطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ابوحشٌش بملن/ مسعد الششتاوى السعٌد  1ش1من-برج حور بناحٌه ابوالحسن  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  42611سمٌر على على دوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

الستغالله " مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه -المحله بملن/ سامى على على دوالى مركز -الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء 

   42611وبرلم دائم تابع  2119لسنه--(ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  42611سمٌر على على دوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 مركز المحله الكبرى بملن/ سامى على على دوالى-منشاه االمراء الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  42611سمٌر على على دوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 2113-5-22تارٌخ افتتاحه -" الستغالله " مدشه حبوب -مركز المحله بملن/ نجوى عبدالعلٌم الغمرى -الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء 

  42611والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  57783دمحم عبدالغنى مصطفى خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 النادى بملن/ عبدالغنى مصطفى المناوى خفاجى  1ش-وصف الـتأشٌر:   ، بطٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  47136لٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام حسٌن عبدالعلٌم اله -  133

 بجوار اسواق النظامى بملن/ نٌره عبدالعزٌز عبدالعال النحال -نعمان االعصر  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113خ وفً تارٌ 57776محمود محمود على الساكت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 طرٌك دمرو بملن/ ماجده محمود على الساكت -السرجانى  1ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  57778حلمى كارم حلمى دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

  الشناوىوصف الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ كارم حلمى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57777ابراهٌم ٌوسف دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ شربات عبدالحمٌد فرج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191113وفً تارٌخ  29219احمد جالل مظهر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 نعمان االعصر بملن/ باتعه السعٌد حسن جاد 1السٌد عامر  1ش31الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57787صفوت دمحم السٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 ملن/ صفوت دمحم السٌد الشرلاوى منشٌه البكرى ب-المامون  1ش19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  57784صابرٌن السعٌد عبدالرحمن العشرى الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 بالدور االول علوى بملن / خالد دمحم عوض -وابور النور  1ش 17العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج الزهراء رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  57557البنا محمود دمحم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سمر حسن -  141

 الجمهورٌه بملن/ دمحم دمحم السٌد الزفتاوى -حسنى الماضى  1ش26وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  57786العزب ابراهٌم العزب ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 محله ابوعلى بملن/ ابراهٌم العزب ابوشنب -الكردى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57781دمحم سامى دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

  حجازى الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ سامى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52473الراوى لتجاره االدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

الستغالله " مصنع ادوات مائده -مركز المنصوره بملن/ وجٌه ابراهٌم رجب زاٌد-اوٌش الحجر -وصف الـتأشٌر:   ، الدلهلٌه

 المنصوره ------وبرلم دائم  2119لسنه--ع ومنزلٌه " ولٌد برلم اٌدا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  52473احمد احمد السٌد الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

منزلٌه " الستغالله " مصنع ادوات مائده و-مركز المنصوره بملن/ وجٌه ابراهٌم رجب زاٌد-اوٌش الحجر -الـتأشٌر:   ، الدلهلٌه

 المنصوره ------وبرلم دائم  2119لسنه--ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57785صابر محمود حسن النظامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 عزبه ابو دراع بملن/ امٌره دمحم احمد فرغل -السعٌد عبدالجواد  1ش12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  57788دمحم محمود السٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ دمحم احمد ابوالعنٌن احمد 

نوان , تم تعدٌل الع 21191113وفً تارٌخ  57781سوسن بدٌر الششتاوى رباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 جزٌره شدوان بملن/ احمد بدٌر الششتاوى رباعى  1ش13وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  57782دمحم ابراهٌم الشربٌنى حسٌن الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 حمود السٌدابوشاهٌن بملن/ هدى زكى م-المرساوى  1ش53وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  57793عمرو العرالى دمحم فرهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 المامون بملن/ حسن على الششتاوى العبد  1ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114خ وفً تارٌ 55156همام عبدالتواب السٌد همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ابوراضى  بملن/ هانم عبده حسن سالمه  -محمود عبدالهادى  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  57811سعد السٌد محمود عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 سٌد محمود عبدربه الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  57811خلٌل دمحم العطافى الدسولى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 امام مضرب االرز طرٌك دمرو بملن/ عادل دمحم ابوالفضل دمحم احمد المسٌرى -وصف الـتأشٌر:   ، محله البرج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  57791لبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حمدى نصر عبدا -  153

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ حمدى نصر عبدالبالى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  57796سامح نصر ابراهٌم محرم الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 المنشٌه الجدٌده بملن/ دعاء عصمت ابراهٌم عطٌه -اسماعٌل لرٌش  1، ش وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  57789رٌحان احمد صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ فاروق الدسولى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  57792، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مى رضا جمال الدٌن ابراهٌم  -  156

 الـتأشٌر:   ، سماتاى بملن/ ورثه/ فاطمه عبدالفتاح خمٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  57814نور الدٌن احمد دمحم عٌد ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 بجوار مصنع زغامٌرو بملن/ صالح عبدالفتاح دمحم الزعبالوى -الزراعه -أشٌر:   ، منشٌه السادات وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  57797جٌهان احمد عبدالهادى على البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ٌن الشامى ابراهٌم الدسولى بملن/ صالح ام 1ش16وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191114وفً تارٌخ  57798شرٌف عبدالمنعم منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ نجالء رضا ابو الٌزٌد دمحم رزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  57799  اشرف عادل حسن حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  161

 وصف الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ دمحم دمحم المرسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  57812رامى سعد حسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ السٌد ابراهٌم فوده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  57794دمحم دمحم المنٌرى دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ عبدالعاطى احمد على 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21191114وفً تارٌخ  57791ازهار عبدالعظٌم السٌد الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ المتولى عبدالفتاح دمحم عبدالال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  57795اٌمن عبدالسمٌع احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، محله البرج بملن/ السٌد الٌمانى على سركٌس 

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  57813م عبدالواحد ابوالمجد احمد الملٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌ -  165

 الجمهورٌه بملن/ مصطفى بالل صابر برٌم -الشهٌد طه عبدالسالم 1ش81العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  57815عبدالمنعم حسن على راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، الجابرٌه بملن/ عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح البٌومى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  45382احمد عبدالحافظ ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 احمد النوبى بملن/ كمال سٌد احمد عبدربه مطر 1ش41-دمرووصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى طرٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  45382احمد عبدالحافظ ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

مخزن لتجاره االخشاب " والمودع الستغالله " -خلف مولف الزراعه بملن/ ماٌسه دمحم الغرٌب-وصف الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  45382وبرلم دائم تابع  2119لسنه8182برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  57698دمحم مصطفى عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 دمٌدان المحجوب بملن/ عزٌزه السٌد راضى عما-الحرٌه  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  57814وفاء ابراهٌم عبدالعلٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 السكه الوسطى بملن/ عبدالغنى سلٌمان ابراهٌم مبرون -محمود عطاهللا  1ش25وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  48971لٌده برلم     عمٌل ابراهٌم ابراهٌم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك -  171

 الصاغه بملن/ دمحم ابراهٌم ابراهٌم زٌاده 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  48971عمٌل ابراهٌم ابراهٌم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 2117-7-2تارٌخ افتتاحه -الستغالله " عصٌر لصب " -ن النحاس بملن/ابراهٌم ابراهٌم عمٌل زٌاده مٌدا-الـتأشٌر:   ، سمنود

  48971والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  46417دمحم طلعت ابراهٌم رومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لدلتا المدٌم بملن/ طلعت ابراهٌم دمحم رومٌها 1ش1من-حجاب  1ش14الـتأشٌر:   ، تعدل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  39765مرعى سلٌمان سلٌمان عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 طرٌك دمرو-عبدالنبى شاهٌن  1ش5-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدالسالم صالح عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  21511ر مسعود الششتاوى البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاس -  175

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى شبراملكان بملن/ الششتاوى مسعود البدرى 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191115وفً تارٌخ  27931خالد دمحم دمحم فراج مزروع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 سمال-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ دمحم دمحم فراج مزروع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  57811السعٌد محمود السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 لن/ دمحم المرغنى الحارتى امام مصنع بردٌس بم-محله البرج -احمد النوبى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان  21191115وفً تارٌخ  57819عبدالحمٌد دمحم ابوبكر احمد فتوح عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 , وصف الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدالحمٌد دمحم ابوبكر احمد فتوح عبٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  48971جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمٌل ابراهٌم ابراهٌم زٌاده ، تا -  179

الستغالله " تجاره مصوغات ومجوهرات " والممٌد برلم اٌداع -الصاغه بملن/ دمحم ابراهٌم ابراهٌم زٌاده  1ش-الـتأشٌر:   ، سمنود

  48971وبرلم دائم تابع  2119لسنه8194

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  57349، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     منى دمحم السٌد خضٌر -  181

 حوض داٌر الناحٌه بملن/منى دمحم السٌد خضٌر 1ش15الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191115وفً تارٌخ  39765مرعى سلٌمان سلٌمان عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 طرٌك دمرو -عبدالنبى شاهٌن  1ش5-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدالسالم صالح عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  45382احمد عبدالحافظ ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 ماٌسه دمحم الغرٌب وصف الـتأشٌر:   ، خلف مولف الزراعه بملن/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  57818مصطفى الجندى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 جاوٌش بملن/ خالد دمحم سٌد على عاٌس1ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  15526حامد احمد دمحم الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى ابوصٌر بملن/ عفاف مرجان على المغلوب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  57815احمد عبدالمجٌد بدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 دمحم عبدالرؤف ابوراضى بملن/ احمد دمحم -حافظ الحورانى  1الـتأشٌر:   ، ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش 21191115وفً تارٌخ  57811الحناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 ابوراضى بملن/ فهٌمه عبدالفتاح دمحم صمر -فوزى على 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115ارٌخ وفً ت 57813مصنع احمد لادوس للنسٌج الدائرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 امام نمطه شرطه السالم بملن/ عمرو احمد عبدالمعطى لادوس -داٌر الناحٌه  1ش14وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  57812احمد ابراهٌم احمد المسدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 ، الهٌاتم بملن/ الجمعٌه التعاونٌه الزراعٌه بالهٌاتم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  53818احمد رٌاض احمد ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى شبرا ملكان بملن/ احمد عبدالسالم دمحم البطل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  57816ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لمر وحٌد فاروق هال -  191

 طرٌك دمرو بملن/ على حلمى ابراهٌم -الغزالوى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  57817احمد دمحم فتحى محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 المنشٌه الجدٌده بملن/ دمحم فتحى محمود سٌد احمد-بجوار عماره ابوٌابس -غزاله  1صف الـتأشٌر:   ، شو

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  57822السٌد المالح لتجاره لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 ابوشاهٌن بملن/ سٌد احمد دمحم المغلوب -المحله الثانوٌه  1امتداد ش-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، امام كافٌترٌا البنادورا

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  57821سلوى حسن عبدالجٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط تراب بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم عبدالحلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57821ستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الحارتى لال -  194

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ الششتاوى العبدى ابولمر 

 تم تعدٌل العنوان , 21191116وفً تارٌخ  57827دمحم على عبدالواحد على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الششتاوى بملن/ عبدالحمٌد معوض دمحم دخان -عبدالحمٌد معوض  1ش4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  57833امٌر ابراهٌم رشدى المٌت ٌزٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 وصف الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ امل فتوح عبداللطٌف شتات

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  57825هٌره زٌن العابدٌن ٌونس العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ز -  197

 محله البرج بملن/ ابراهٌم ٌونس العربى -الشهٌد حسن  1ش51وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116رٌخ وفً تا 57835ابراهٌم حمدان ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 مدرسه المحله الثانوٌه بملن/ دمحم عبدالحمٌد الرجبى  1ش11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57848ٌاسر نبٌه الشوربجى شمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 الموتلى بملن/ جمال حلمى احمد سالمه شكرى 1من-عمر بن الخطاب  1ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57828عالء عزت عبدالحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شكرى الموتلى بملن/ احمد مصطفى محسن حماد 1ش1من-كرٌستال عصفور  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  57831الصابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محسن جمٌل عبدالخالك دمحم -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ جمال عبدالخالك دمحم الصابر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57824رامى هالل ابراهٌم ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 أشٌر:   ، منشاه نظٌف بملن/ هالل ابراهٌم ابوعلى الـت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  57832شعبان عبدالصمد ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ابوراضى بملن/ زكرٌا دمحم احمد رزق -كمٌدار  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  41781تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد موسى موسى احمد لطه ، -  214

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ عبدربه موسى موسى احمد لطه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  41781السٌد موسى موسى احمد لطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

من  36والفمره 19الستغالله " مكتب االستٌراد ) عدا المجموعه -مركز المحله بملن/ دمحم السعٌد الدسولى -شبٌش الـتأشٌر:   ، ب

  41781والممٌد برلم  2112-11-24تارٌخ افتتاحه -( والتصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( 6المجموعه 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  57817مى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عثمان صفى الدٌن اسماعٌل ابراهٌم التو -  216

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ السعٌد احمد ابوالغٌط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  41781السٌد موسى موسى احمد لطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

الستغالله " مزرعه دواجن " والمودع برلم -مركز المحله بملن/ عبدربه موسى موسى احمد لطه -بشبٌش الـتأشٌر:   ،

  41781وبرلم دائم تابع  2119لسنه8144

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57819عبدالباسط سامى زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الخدٌوى توفٌك بملن/ دمحم مصطفى سمن  1ش41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  57816السٌد مصطفى العٌسوى برزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 وصف الـتأشٌر:   ، دماط بملن/ احمد دمحم على شتاٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  57816 السٌد مصطفى العٌسوى برزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

-3-9تارٌخ افتتاحه -الستغالله "تصنٌع الفرانشات " -مركز طنطا بملن/فتحى على على البحٌرى-وصف الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

 طنطا  121285والممٌد برلم  2115

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  31981   دمحم احمد عبدالهادى على البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  211

 شارع ابوالفضل -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ ورثه فؤاد دمحم الصٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57829هانى دمحم دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بجوار تجاره اوالد الجندى بملن/ مى عبدالمنعم عبدالفتاح احمد -نعمان االعصر  1ش41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57831عبدهللا دمحم احمد العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، محله حسن بملن/ جهاد دمحم احمد العرٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57818احمد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطف دمحم  -  214

 الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ دمحم احمد دمحم البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57823احمد المنسوب نعٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 السبع بنات بملن/ امٌر محمود حجازى -رشدى  1ش29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  57826عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الحبٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 سوق الحدادٌن بملن/ دمحم عبدالحمٌد دمحم الحبٌبى  1ش11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  57834 طلعت حافظ عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  217

 المنطمه الصناعٌه بملن/ السٌد محمود خلٌل 1السحلى  1الـتأشٌر:   ، ش

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191117وفً تارٌخ  57854احمد دمحم عبدالسالم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ دمحم الغرٌب شلٌل الزٌنى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57838ٌاسر مرسى عرفه النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 من المعهد الدٌنى بملن/ مصطفى احمد مصطفى غنٌم -الغنام  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57842ء عبداللطٌف عبداللطٌف الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال -  221

 الترعه بملن/ سهام السٌد كامل  1ش-وصف الـتأشٌر:   ، شبراملكان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57846صالح الدٌن دمحم عبدالمنعم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ هانى جالل الجٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57851نادر رفعت دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 احمدالمنشٌه الجدٌده بملن/ على زٌدان دمحم -مسجد االعتصام  1ش2الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57856محمود حسب النبى حامد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 شبكه الكهرباء بملن/ عالء الدٌن حسب هللا حامد 1ش-وصف الـتأشٌر:   ، لطور المحطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57844   السٌد دمحم غازى النجاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  224

 حمام البصل بملن/ دمحم دمحم غازى النجاره  1ش25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57837ابراهٌم دمحم الغرٌب االشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ه البهلوان بملن/ اسماعٌل دمحم حافظ عزب-عطٌه صبره 1ش18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57849احمد عزت الوردانى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ عزت الوردانى دمحم سعد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57851اٌات دمحم حسن العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 عماره االولاف  بملن/ مجده عبدالمحسن ابراهٌم  -امام مطعم تٌفا-الجٌش  1ش3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57843دمحم حسن الزغبى حسن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 المنطمه الصناعٌه بملن/ على المتولى ٌموت حسن المتولى -دمحم على سلٌمان  1لـتأشٌر:   ، شا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  56174خالد دمحم شرلاوى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 بدالمنعم عبدالحى عٌاد نعمان االعصر بملن/ ع 1من-الجمل  1ش31الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  57857سعد سعد دمحم البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الحرٌه بملن/ نجالء اسماعٌل توفٌك اسماعٌل  1ش15، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57836دمحم عوض عبدالهادى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 صندفه بملن/ اٌمن دمحم ٌونس دمحم الشرلاوى -امام غزال للطٌور -وصف الـتأشٌر:   ، لنطره المدٌح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57852ابتسام محمود عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 سعد زغلول بملن/ احسان رشاد الششتاوى السراجى  1ش24ٌر:   ، الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57841حسام نبٌل مصطفى الدكرورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 السكه الوسطى بملن/ ابراهٌم دمحم السٌد النزهى -النخلتٌن  1ش2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  57845فا وفا ابوعجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى و -  234

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ فاروق وفا حسن ابوعجور

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191117وفً تارٌخ  32378رضا دمحم دمحم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 العامرٌه بملن/ ام الرزق ٌحى حسن جبرٌل -الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه راتب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57847الصٌاد فؤاد السٌد سٌد احمد المطحنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 وصف الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ فؤاد السٌد سٌد احمد المطحنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191117وفً تارٌخ  54975غنٌم للتطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 حلمى الهٌتمى بملن/ عزت عطٌه دمحم بركات  1ش4

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21191117وفً تارٌخ  57841عٌد فهٌم سعد المطحنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 طرٌك كفر الشٌخ بملن/ رٌاض دمحم على مصطفى -الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57853بخٌت فوزى بخٌت نخله ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 لمعى كٌرلس  بجوار عطاره الرشٌدى بملن/ هبه سمٌر-العباسى المدٌم  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191117وفً تارٌخ  54975غنٌم للتطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

الستغالله "مشغل تطرٌز وتمفٌل مفروشات " والمودع برلم -حلمى الهٌتمى بملن/ عزت عطٌه دمحم بركات  1ش4-المحله الكبرى 

  54975وبرلم دائم تابع  2119لسنه8196دائم تابع   وبرلم 2119لسنه 8196

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  23625شعبان عبدالممصود شعبان الجناٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 شبرابلوله-عزبه ادهم -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ شعبان عبدالممصود شعبان الجناٌنً

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  57855عمرو عباس ابراهٌم الفطاطرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 مدرسه التجاره بملن/ امال دمحم السٌد الشرلاوى  1ش1من-محفوظ الساٌس  1ش9وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  23625ٌده برلم    الجناٌنى لتدوٌر وخرازه البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  243

 شبرابلوله-عزبه ادهم -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ شعبان عبدالممصود شعبان الجناٌنً

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191117وفً تارٌخ  57839السٌد عادل كامل الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 نعمان االعصر بملن/ دمحم جابر غازى جاب هللا  1ش1من-جاب هللا  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  53138مها ابراهٌم احمد السٌد العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

عالم و ٌاسر و عبدهللا و محمود و حنان و نعمه و سماح وصف الـتأشٌر:   ، تعدل  الملن بجعلة بملن/ سامٌه مسعد دمحم على 

 مصطفى مصطفى دمحم االرنؤطى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57861حماده احمد اسماعٌل دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ احمد اسماعٌل دمحم دروٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57868مد على حسٌن الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هند اح -  247

 ابوراضى بملن/ كامل محمود كامل عاشور -جسر المالح  1ش16الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191121وفً تارٌخ  45273الحجار تكستاٌل للوبرٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 المنطمه الصناعٌه بملن/ دمحم العطافى ابراهٌم الرومانى -مختار السامولى  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  17464سماح جالل الدٌن عبداللطٌف عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 الناصرٌه -ن بجعله بملن/ على على عبده ابوحبٌب وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المل

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57865دمحم عبدالباسط عبدالعظٌم المرعاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء بملن/ حازم عبدالباسط عبدالعظٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57861، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانم السٌد احمد المزٌن  -  251

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ اٌهاب ابراهٌم عبدالمادر سلٌمان سالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  27276زٌدان لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

الستغالله " -المنطمه الصناعٌه السابمه بمدٌنه السادات المنوفٌه بملن/ عبدالرحمن دمحم غازى زٌدان 7168ـتأشٌر:   ، المطعه ال

 المنوفٌه  ------وبرلم دائم ----ورشه خراطه وتشكٌل معادن " والمودع برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57864    عبدالنبى حسن على محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  253

 بشبٌش بملن/ حسن على محمود صالح -وصف الـتأشٌر:   ، لومانه الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  57862سامٌه عطا دمحم سبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 دمحم دمحم دمحم خلٌفه ابوصٌر بملن/ -، عزبه صبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57863عبدالباسط عبدالرحمن ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ دمحم عبدالرحمن عبده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  31916شعبان محمود دمحم العشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الهٌاتم -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ امل فرج احمد الغندور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  21731هانً عبدالمحسن دمحم عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 بملن/ احمد عبدالباسط جابر اسعد -المستشفى العام الـتأشٌر:   ، تعدل الى بجوار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57866السٌد ابراهٌم السٌد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 عمارات االولاف بملن/ جٌهان على السٌد الغرٌب-برٌشه  1ش-عماره المصطفى -1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57859صالح عطٌه الشناوى ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 خلف بنن الماهره بملن/ ابراهٌم ابراهٌم ابوهالل -الحنفى  1ش1الـتأشٌر:   ، دور ارضى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57858    دمحم ابراهٌم منصور دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  261

 الـتأشٌر:   ، دٌرب هاشم بملن/ احمد حلمى عبدالمعطى طمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57867محمود احمد محمود الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ود احمد الجندى الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ احمد محم

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57871عثمان عبدالخالك حجازى عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 السلخانه بملن/ عاٌده احمد ابراهٌم  1ش-وصف الـتأشٌر:   ، لطور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57885دمحم مصطفى محمود المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 سوق اللبن بملن/ مصطفى محمود مصطفى المهدى -الـتأشٌر:   ، مٌدان جاوٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57881دمحم كمال كامل ابراهٌم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 البهلوان بملن/ دمحم عبدالحمٌد طه- ابوالفضل 1ش19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57881دمحم عبدالسالم احمد شمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ عمر فؤاد محمود خضر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57872 دمحم عبدالغفور دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدالغفور دمحم الشهاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57884السعٌد احمد احمد حنتوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 اوى الـتأشٌر:   ، مٌت هاشم بملن/ سٌد احمد الششت
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 52 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57385اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

الستغالله " تصنٌع وتعبئه المواد الغذائٌه ولٌد -سماحه بملن/ اٌمن السٌد احمد صوله-عبده نور  1ش-وصف الـتأشٌر:   ، سمنود 

  57385وبرلم دائم تابع  2119هلسن8217برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57874دمحم المهدى دمحم مصطفى النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 مٌت الشٌخ بملن/ السٌد المهدى دمحم مصطفى -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه ماهر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57871ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سمٌر المتولى المتولى مناع ، تاج -  271

 وصف الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ سمٌر المتولى مناع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57385اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 سمنود بملن/ اٌمن السٌد احمد صوله-عبده نور  1شوصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57385اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

من  36والفمره 19عه الستغالله "االستٌراد )عدا المجمو-احمد ماهر بملن/ دمحم حسن محمود الكمونى  1ش1وصف الـتأشٌر:   ، 

وبرلم  2119-8-28(وتصدٌر مالبس جاهزه ومفروشات ومنتجات جلدٌه ) عدا المالبس العسكرٌه ( وتارٌخ افتتاحه  6المجموعه

  57385دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57869محمود انٌس دمحم على شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ انٌس دمحم على شعٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  57875احمد عبدالوارث عبدالهادى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 وصف الـتأشٌر:   ، البنوان بملن/ عبدالوارث عبدالهادى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191121وفً تارٌخ  57879سبك لٌده برلم    الغاٌش ماركت ، تاجر فرد ،   -  275

 ابوراضى بملن/ رضوى حسٌن حسٌن الحصاوى -سعد دمحم سعد  1ش7محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57878عٌسى دمحم عٌسى السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 كمال النظامى بملن/ محمود عدلى الخضرى 1ش6أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57878عٌسى دمحم عٌسى السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

تارٌخ افتتاحه -اره مفروشات " الستغالله " تج-امام محطه الغاز بملن/ حماده دمحم دمحم البرعى -كلٌه االداب -الـتأشٌر:   ، المنصوره

 المنصوره  127769والممً برلم  9-8-2111

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57882منال دمحم عبدالحمٌد الشحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 مدخل ب بملن/ سٌنا دمحم عبدهللا  15شمه -ابوشاهٌن 1ش22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57182د فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌ -  279

 محب بملن/ عبٌر محمود الكوش-سعد زغلول  1ش1من-دمحم الفاتح  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57182ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 بجوار البغل بملن/ فاروق عبدالخالك الكوش -سعد زغلول  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57182ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 محب بملن/ عبٌر محمود الكوش-سعد زغلول  1ش1من-دمحم الفاتح  1ش الـتأشٌر:   ، تعدل الى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57182ولٌد فاروق عبدالخالك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 بجوار البغل بملن/ فاروق عبدالخالك الكوش -سعد زغلول  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57877حسام مصطفى كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 منشٌه السالم بملن/ ممدوح على حسن ربٌع -حامد مدكور  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل  21191121رٌخ وفً تا 57873محمود عبدالرازق احمد على عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ حسن ابراهٌم محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57883على عاطف على الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 ابراهٌم شمس الدٌن  العتوه المبلٌه بملن/ دمحم رمضان-الـتأشٌر:   ، بجوار مسجد المدس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  57876ابراهٌم عبدالنبى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ نحمده اسماعٌل بدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122 وفً تارٌخ 57891دمحم ادهم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 البهى بملن/ ادهم احمد عبدالرحٌم  1ش1من-عبدالشافى  1ش22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  57895حماده جمال البسٌونى توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 مادى محب بملن/ جمال بسٌونى الر 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  57896اسماعٌل نبٌه الكٌالنى عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بملن/ محفوظ عبدالعلٌم محفوظ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  57894دمحم دمحم صالح المرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 مساكن ابوشاهٌن بملن/ دمحم مصطفى ابراهٌم جاد -المسٌرى  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  57887عبٌر السعٌد عمر عمر حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 د وصف الـتأشٌر:   ، الدواخلٌه بملن/ دمحم على السعٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  57897مكتب اسماعٌل ابوالفتوح للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 وصف الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ دمحم فتوح دمحم الصعٌدى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  57892رضا عبد الخالك سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 دولى بملن/ دمحم الدسولى دمحم عبده  1ش89وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  57898اٌه احمد مخٌمر االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 الـتأشٌر:   ، كفر الثعبانٌه بملن/ احمد مخٌمر احمد االلفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  57891طنطاوى لمكاوى البخار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 المستشار بملن/ ابراهٌم دمحم على خلٌل  1ش1من-شٌخ البلد  1ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  57886عٌد عٌد عبدهللا شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 الـتأشٌر:   ، عزبه فضل تبع االنشا الحدٌثه بملن/ رضا عبدهللا شعبان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  57893عالء على مجاهد ابوضهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ على مجاهد ابوضهر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  57889بدٌر دمحم بدٌر ٌوسف المعصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 منشٌه البكرى بملن/ انس دمحم عبدالحمٌد -دمحم صبرى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  39466دمحم انور ٌوسف المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/باسم انور ٌوسف المرسى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان  21191122وفً تارٌخ  57888عبدالحلٌم عنتر عبدالعظٌم احمد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

  , وصف الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ عٌد عبدالمنعم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57912على احسن على البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 المنطمه الصناعٌه بملن/  احسن على دمحم البسٌونى -الروضه  1ش27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57914دمحم لادر دمحم صدٌك عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 نعمان االعصر بملن/ لادر دمحم صدٌك عبدهللا  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57912هٌام عٌد احمد على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الم بملن/ دمحم احمد الشامى منشٌه الس-النصر والسالم  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  8142دمحم كامل دمحم ابراهٌم للمماوالت الحفر والتطهٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 منشاه االمرا ء -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ سعاد على السٌد خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8142ابراهٌم شلبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم كامل دمحم -  315

 منشاه االمرا ء -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ سعاد على السٌد خلٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  57919فارس زٌنهم سٌد احمد على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصف الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ زٌنهم سٌد احمد على الدٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  57899مدحت رمضان عطٌه عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ رمضان عطٌه عبدالسالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57918حسٌن السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم -  318

 الـتأشٌر:   ، صرد بملن/ احمد عبدالنبى حسانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  23426منً فؤاد دمحم سلوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 دمرو بملن/ دمحم دمحم ابراهٌم بركات  ،

تم تعدٌل العنوان  21191123وفً تارٌخ  49423مصنع دمحم حبلص للمنسوجات الوبرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 شارع احمد العٌسوى بالمنطمة الصناعٌة ملن/ابراهٌم عبدالفتاح احمد النعناعى71, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  49423دمحم عبدالجلٌل على حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 شارع احمد العٌسوى بالمنطمة الصناعٌة ملن/ابراهٌم عبدالفتاح احمد النعناعى71الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57915ٌده برلم    اشرف السعٌد عبدالسالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ل -  312

 برج المنار بملن/ عالء الدٌن نصر دمحم عبدهللا -المستشار  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57911دمحم ابراهٌم احمد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 صرد بملن/ محمود دمحم حسٌن السماحى الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57913هدى حسٌن دمحم معزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ احمد عبدالحافظ العشرى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  57911ده برلم    عمرو اشرف عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  315

 حنفٌه الحلوف بملن/ على سٌد احمد الحلوف  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57914باسم دمحم الششتاوى العساسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 منشٌه السالم بملن/ جمال السٌد البحٌرى -لشهاوى البسٌونى ا 1الـتأشٌر:   ، ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57911رفعت ابراهٌم الشناوى دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ منال عبدالخالك السعٌد دراز 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  57917ش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام احمد فخرى عبدالتواب احمد هوا -  318

 الشون بملن/ دمحم السٌد مصباح -برج الفٌروز -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور السابع 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191123وفً تارٌخ  57911ابراهٌم اسماعٌل عبدالعظٌم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 السكه الوسطى بملن/ فاروق مصطفى دمحم الوزان -مراد  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57913دمحم عبدالرحمن المالح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ح حسن الخلفاء الراشدٌن بالوزارٌه بملن/ عبدالرحمن المال 1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  23426منً فؤاد دمحم سلوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

الستغالله " مخزن اجهزه كهربائٌه)عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ( ولٌد برلم اٌداع -مركز المحله بملن/ دمحم دمحم ابراهٌم بركات-، دمرو

  23426وبرلم دائم تابع  2119هلسن8279

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  57916طه مصطفى مصطفى زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ ابراهٌم ابوزٌد على الكرٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  26488دمحم صالح المرسً شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 مٌت بدر حالوه -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن/ نصر احمد على ابوالفضل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57915الشٌخ لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الفتاح زكرٌا التراوى طلعت حرب بملن/ عبد 1ش62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  57917مصطفى دمحم عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 الوراله بملن/ هناء عبدالفتاح احمد حسن -داٌر الناحٌه  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  23625،  سبك لٌده برلم     شعبان عبدالممصود شعبان الجناٌنً ، تاجر فرد -  326

 شبرابلوله-عزبه ادهم -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود عبدالممصود شعبان الجناٌنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  23625الجناٌنى لتدوٌر وخرازه البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 شبرابلوله-عزبه ادهم -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ محمود عبدالممصود شعبان الجناٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57916احمد عبدالحمٌد عبدهللا نحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 ترعه بلمٌنا ابودراع بملن/ احمد دمحم صالح عفٌفى  1ش1من-الـتأشٌر:   ، زٌن العابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57931منال السٌد حموده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ السٌد حموده عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57923سبك لٌده برلم    ضحوه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،   -  331

 الدور الخامس بملن/ خالد عباس عثمان احمد -امام المستشفى العام -أكتوبر  6الـتأشٌر:   ، ش 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191124وفً تارٌخ  57918احمد السٌد محمود مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الـتأشٌر:   ، سنباره بملن/ فردوس السٌد محمود مندور 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  57922رجب عبدالسالم رجب العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 محله مسٌر بملن/ طارق دمحم على الشاوٌش -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه امٌن الخولى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  45382الحافظ ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد -  333

 احمد النوبى 1ش41-طرٌك دمرو -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ جمال سٌد احمد عبدربه مطر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57919   عماد عزالدٌن احمد الحسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  334

 الـتأشٌر:   ، المٌراطٌه بملن/ عزالدٌن احمد دمحم الحسنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57927عصام دمحم دمحم التركاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 عبدهللا التركاوى الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  57925محمود دمحم عبدالرحمن حرحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ ماهر مصطفى ٌونس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124ٌخ وفً تار 57921مصنع البحٌرى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ حسام الدٌن مصطفى عبدالجلٌل حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  45382احمد عبدالحافظ ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 احمد النوبى 1ش41-طرٌك دمرو -/ جمال سٌد احمد عبدربه مطروصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57928وحٌد السعٌد شلبى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 الجمهورٌه  بملن/ هداٌات سٌد احمد -الشرلاوى  1ش1من-عبدالشافى  1ش11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57929جاره المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    غازى لت -  341

 البنوان بملن/ اشرف حسن دمحم ابوالغٌط -الـتأشٌر:   ، عزبه الكوالف الشرلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  57926اٌات عبدالرؤف احمد الزفتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ ربٌع دمحم احمد الزفتاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  57921ربٌع على ابراهٌم االطٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ دمحم حسٌن العرابى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  52658 عصام دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  343

 محله البرج بملن/ حسام عبدهللا ابوحمود-الحرٌه  1ش14الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  57924معرض محمود طلعت لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 الخلٌفه المنصور بملن/ عبدالرحمن دمحم  1ش1من-ش عبدالمنعم عمام 15العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  57933ٌده برلم    صالح عبدالرحمن احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك ل -  345

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدالرحمن احمد عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  57937ٌس دمحم شفٌك دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 عزبه البهلوان بملن/ نادٌه صالح السٌد الشرلاوى -احمد الحسٌنى  1ش1من-اح غانم عبدالفت 1ش59الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  47343احمد مهدى زكى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 فر الشٌخ بملن/ مهدى زكى ابراهٌم طرٌك ك 1ش1من-عبداللطٌف بالل  1حسن شاهٌن مع ش 1ش13الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  57942اشرف دمحم احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ رضا دمحم احمد عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  57932برلم    اسامه دمحم دمحم دمحم البملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  349

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ حسنٌن دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  57941احمد طارق دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 امتداد مدرسه ابوزهره االعدادٌه بملن/ صابر الشهاوى -دٌم طرٌك لطور الم-هاشم ابوزٌد  1الـتأشٌر:   ، ش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  57934احمد دمحم السعٌد ٌوسف المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 المعهد الدٌنى بملن/ دمحم فاروق السعٌد ٌوسف -دمحم غنٌم  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  57941 دمحم دمحم الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام دمحم -  352

 بملن/ احمد دمحم الحلو   23رلم  11ش-الـتأشٌر:   ، المنشٌه الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  57931ولٌد شحاته صادق شحاته الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر حسان بملن/ فكٌهه دمحم رزق موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  57935احمد دمحم دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ دمحم دمحم دروٌش 

تم  21191127وفً تارٌخ  57943المالبس الجاهزه والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب الجندى لتجاره  -  355

 امتداد شكرى الموتلى بملن/ حمدى مسعد دمحم السٌد نوفل-عبدهللا الندٌم  1ش17تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  57435برلم    ناصر السٌد فتح هللا السٌد الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  356

الدلهلٌه بملن/ على حسن ٌوسف -بندر المنصوره -برج النور -بجوار مان المنصوره-الجمهورٌه  1ش38وصف الـتأشٌر:   ، 

 -------وبرلم دائم  2119لسنه---بٌومى والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  57939،  سبك لٌده برلم     الصردى لتصنٌع المواد الغذائٌه ، تاجر فرد -  357

 ابوسٌفٌن بملن/ عصام عاطف عٌد الصردى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  57936نصر دمحم الششتاوى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 ترع الساحل بملن/ سحر محمود محمود عجاج  1ش-الـتأشٌر:   ، الخارجه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  45765الشاعر لتجارة المنتجات الجلدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 راشد  مٌدان التربٌعه بملن/ صالح الدٌن دمحم دمحم-عبدالوهاب  1ش1من-جبران نٌروز  1وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  57938مركز محمود شاكر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الجالء بملن/ سماح منصور دمحم ابوسراٌه  1ش1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128رٌخ وفً تا 22515عبدالعزٌز دمحم حسن البسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 شبراملكان -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ السٌد دمحم حسن البسه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57951نجوى على بدوى سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 ل احمد داود البنا الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك بملن/ مسعد اسماعٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57953مدحت دمحم دمحم البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 الـتأشٌر:   ، سماحه بملن/ ابراهٌم عوض ابراهٌم الدرس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128رٌخ وفً تا 57945دمحم اشرف عبدالحمٌد سمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ اشرف عبدالحمٌد مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  57944انتصار هٌام المرغنى الجمٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 لن/ امالن نظمى كامل عبده شكرى الموتلى بم 1ش1من-مدرسه التجاره بنات  1وصف الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57952الصٌاد لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ شحاته السٌد الصادق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57947دمحم دمحم مصطفى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 المنشٌه الجدٌده بملن/ سلٌمان عبداللطٌف سلٌمان عبداللطٌف -شارع مصطفى حسٌن  1ش8الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57951احمد دمحم دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 محله زٌاد بملن/ دمحم دمحم عبدربه الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57949احمد حمدٌن دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 الـتأشٌر:   ، العتوه البحرٌه بملن/ ابراهٌم عبدالحى غنٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57946 اشرف المهدى عبده لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ امال الدسولى عصر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57948دمحم حسن عبداللطٌف سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 ا بملن/ احمد محمود حسٌن الصرفى طرٌك سكه طنط-العاشر من رمضان  1ش28الـتأشٌر:   ، 

تم  21191128وفً تارٌخ  52781عبدالعظٌم عبدالصمد على عبدالرحمن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

-اول المنصوره بملن/ دمحم حافظ بركات -بجوار صٌدلٌه الطرشوبى -جٌهان  1تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اول ش

 الدلهلٌه ----وبرلم  2119لسنه---" مطعم " والمودع برلم الستغالله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  57954سامى عبدهللا عبدالرؤف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 لغنىبجوار مسجد التموى و االٌمان بملن/ دمحم محمود عبدا -محله خلف -الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  51144محمود السعٌد محمود السحلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 عزبه ابودراع بملن/ السعٌد محمود دمحم السحلى -الزغبى سالم  1ش 58الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  26574ده برلم    محروس احمد صبحً سعد زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  375

الستغالله " مدشه حبوب " والمودع برلم -مركز المحله الكبرى بملن/ خضره عٌسى ابوالعال -وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده

  26574وبرلم دائم تابع  2119لسنه8411

 

وفً تارٌخ  26574ت الزراعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زعٌر لتجارة وحلٌج االلطان والتورٌدات والحاصال -  376

الستغالله " -مركز المحله الكبرى بملن/ خضره عٌسى ابوالعال -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده 21191129

  26574وبرلم دائم تابع  2119لسنه8411مدشه حبوب " والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  26574حى سعد زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محروس احمد صب -  377

الستغالله " مدشه حبوب " والمودع برلم -مركز المحله الكبرى بملن/ خضره عٌسى ابوالعال -وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده

  26574وبرلم دائم تابع  2119لسنه8411

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  55155ٌر العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نبٌل بد -  378

 السكه الوسطى بملن/ ٌحٌى السعٌد المحالوى -العمرى  1ش34الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191129وفً تارٌخ  57962عمرو دمحم احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ دمحم احمد احمد الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  57959عمرو مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 , وصف الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  57955للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المدوسى  -  381

 ، ابوصٌر بملن/ ابراهٌم احمد دمحم المدوسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  57961شٌماء عبدالسمٌع الٌمانى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 الـتأشٌر:   ، دماط بملن/ دمحم سامى عبدالرؤف شاهٌن  وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  39661حسن ابراهٌم دمحم شواده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 ارض سماحه بملن/ هانم عبدهللا حسن شواده-المصانع  1الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  57965طاوى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مرسى الطن -  384

 وصف الـتأشٌر:   ، كفرحجازى بملن/ دمحم فؤاد على علوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  57956دمحم عبدالرحٌم دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 ر:   ، نمره البصل بملن/ عبدالرحمن احمد على الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  57963ٌوسف دمحم ٌوسف البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ عفاف دمحم ٌوسف البمرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  57958    سعد دمحم سعد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  387

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ سعد دمحم الرفاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  57961محمود دمحم دمحم منصور دٌغم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 للطٌف الطلٌمى الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ السٌد عبدا

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  26574محروس احمد صبحً سعد زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بملن/ خضره عٌسى ابوالعال

تم تعدٌل العنوان ,  21191129 وفً تارٌخ 26574محروس احمد صبحً سعد زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

الستغالله " معصره بذره لطن " -مركز المحله بملن/ طارق احمد صبحى سعدزعٌر -كفرالعباٌده -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه راتب 

  26574والممٌد برلم دائم تابع  2114-3-11وتارٌخ افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  57957لٌده برلم    مصطفى عبدهللا محمود عبدهللا الشال ، تاجر فرد ،  سبك  -  391

 وصف الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ حمدٌه دمحم حافظ الشمرلسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191129وفً تارٌخ  57964مرسى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 المالح صفط تراب بملن/ دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57971نفٌسه على عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 سوق البرسٌم بملن/ هناء عبدالفتاح دمحم -العمرٌه  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  6491   دمحم الدسولى لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  394

 شكرى الموتلى بملن/ حسٌن ٌوسف البربرى  1ش13وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  44968صبرى حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 دمرو  -راهٌم على الدسولى الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ السٌد اب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57971اسماء عطٌه ابوالعال سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 امتداد محب بملن/ حامد سلٌمان حامد الرفاعى -الصفا  1ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57972رلم    اٌمان جبر جبر لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  397

 ابوراضى بملن/ سعٌد دمحم عمر اغا-فتحى عثمان  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  6491دمحم ابراهٌم دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

الستغالله" بٌع مالبس جاهزه) عدا -شكرى الموتلى بملن/ حسٌن ٌوسف البربرى  1ش13-برى الـتأشٌر:   ، فرع /المحله الك

 6491وممٌد برلم دائم تابع  2119لسنه 8443المالبس العسكرٌه ( والمودع برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191131وفً تارٌخ  6491دمحم ابراهٌم دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

الستغالله ) تجاره مالبس جاهزه ( ) عدا -مول اعمار الدلتا - B2محب بملن/ دمحم السٌد دمحم حسٌن  1ش-الـتأشٌر:   ، فرع/طنطا

 طنطا  ----وبرلم دائم  2119لسنه--المالبس العسكرٌه ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  6491دمحم الدسولى لتجاره المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

الستغالله" بٌع مالبس جاهزه) عدا -شكرى الموتلى بملن/ حسٌن ٌوسف البربرى  1ش13-الـتأشٌر:   ، فرع /المحله الكبرى 

 6491وممٌد برلم دائم تابع  2119لسنه 8443المالبس العسكرٌه ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  6491مالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم الدسولى لتجاره ال -  411

الستغالله ) تجاره مالبس جاهزه ( ) عدا -مول اعمار الدلتا - B2محب بملن/ دمحم السٌد دمحم حسٌن  1ش-الـتأشٌر:   ، فرع/طنطا

 طنطا  ----وبرلم دائم  2119لسنه--المالبس العسكرٌه ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57968امٌره دمحم عبدالفتاح جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك بملن/ دمحم عبدالفتاح جوهر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57975كرٌم خالد فوزى السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 الحصرٌه  المحجوب بملن/ على ابوالمجد لاسم  1الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57974شرٌف سٌد رزق السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ سٌد رزق السٌد حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57967ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  415

 البهى بملن/ فتحى عبدالرحمن دمحم ابوالعٌنٌن  1ش1من-محله البرج -عبدالشافى  1ش114وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  51431بك لٌده برلم    وائل عبدالخالك حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  س -  416

 بجوار صالح الجندى بملن/ مصباح الفى سالم -الـتأشٌر:   ، خلف مسجد الٌمانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  51431وائل عبدالخالك حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

الستغالله "تجاره مالبس حرٌمى -بجوار صالح الجندى بملن/ مصباح الفى سالم -خلف مسجد الٌمانى -ر:   ، المحله الكبرى الـتأشٌ

 51431وبرلم دائم تابع  2119لسنه  8435والمودع برلم -للمحجبات)عدا المالبس العسكرٌه( 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57966نٌره احمد على حسٌن الشرخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش اول بملن/ رضا المغازى شعبان دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57976ابراهٌم الدمحمى ابراهٌم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 براهٌم سٌد احمد غازى الحرٌه بملن/ دمحمى ا 1ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57973سامٌه المبابى حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ فاتن ابوالمعاطى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131ارٌخ وفً ت 57969احمد على شوكت الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الـتأشٌر:   ، سمال بملن/ على شوكت الخولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57986رمضان الششتاوى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، الكمالٌه بملن/ الششتاوى دمحم الششتاوى سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57993حمود سعد احمد عبدالفتاح عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  413

 الفخرانى الرجبى بملن/ رشاد دمحم السنباط  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

عنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 21191131وفً تارٌخ  38433سكر لتجارة الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 تعدل النشاط بجعله " مصنع نسٌج " -سمنود بملن/ شعبان عبدالغنى المرسى سكر  -، تعدل الى طرٌك المحله المنصوره السرٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  38433سكر لالستٌراد وتجارة الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

تعدل النشاط بجعله " مصنع -سمنود بملن/ شعبان عبدالغنى المرسى سكر  -ٌر:   ، تعدل الى طرٌك المحله المنصوره السرٌع الـتأش

 نسٌج " 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  38433سكر لتجاره الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 تعدل النشاط بجعله " مصنع نسٌج " -سمنود بملن/ شعبان عبدالغنى المرسى سكر  -المنصوره السرٌع  ، تعدل الى طرٌك المحله

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  53841عبدالحمٌد عبدالحكٌم عبدالحمٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 لحكٌم عبدالحمٌد الشافعى شاهٌن , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى المعتمدٌه بملن/ عبدا

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57988دمحم مصطفى عبدالحمٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 الجمهورٌه بملن/ دالٌا احمد عبدالحى الششتاوى 1ش1من-ابوبكر الصدٌك  1ش5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57991ته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى صابر سٌد احمد شحا -  419

 الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس بملن/ السٌد السٌد ابراهٌم السلخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191131وفً تارٌخ  53841شاهٌن لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 ل الى المعتمدٌه بملن/ عبدالحكٌم عبدالحمٌد الشافعى شاهٌن تعد

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57981اسالم فؤاد عبدالممصود الطاٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/وجٌه عبدالممصود الطاٌفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57994ٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمر عبدالعزٌز دمحم على د -  422

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم بملن/ عبدالعزٌز دمحم على دٌاب 

ان , تم تعدٌل العنو 21191131وفً تارٌخ  39824اٌهاب السعٌد دمحم عبدالعزٌز المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

الستغالله -منشٌه النصر والسالم بملن/ السٌد احمد احمد الطنبارى -رجب الشورى  1ش-وصف الـتأشٌر:   ، فرع/ المحله الكبرى 

 39824والممٌد برلم دائم تابع  2119لسنه 8512" مصنع ترٌكو دائرى" والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57985    مجاهد عبدربه اسماعٌل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  424

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ عبدربه اسماعٌل ابراهٌم سعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  38433سكر لتجارة الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 تعدل النشاط بجعله " مصنع نسٌج " -سمنود بملن/ شعبان عبدالغنى المرسى سكر  -ره السرٌع ، تعدل الى طرٌك المحله المنصو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  38433سكر لالستٌراد وتجارة الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

تعدل النشاط بجعله " مصنع -ملن/ شعبان عبدالغنى المرسى سكر  سمنود ب-الـتأشٌر:   ، تعدل الى طرٌك المحله المنصوره السرٌع 

 نسٌج " 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57982مصطفى الحسانٌن ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 ابرى شكرى الموتلى بملن/ احمد فهمى عبدالمجٌد الج 1ش1من-دمحم دعبس  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  38433سكر لتجاره الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 تعدل النشاط بجعله " مصنع نسٌج " -سمنود بملن/ شعبان عبدالغنى المرسى سكر  -، تعدل الى طرٌك المحله المنصوره السرٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57981بدالوهاب الغباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالوهاب ٌحى ع -  429

 وصف الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ فتوح حسن عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57989دمحم دمحم الشناوى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 ـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب بملن/ احمد دمحم الشناوى ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  39824اٌهاب السعٌد دمحم عبدالعزٌز المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 منشٌه النصر والسالم بملن/ السٌد احمد حامد الطنبارى -رجب الشورى  1وصف الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  57154بسٌونى نصر الدسولى بسٌونى شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 الشٌن -, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ انوار عبدالحمٌد السٌد مطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57983اسماعٌل محمود عبدالوهاب مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 وصف الـتأشٌر:   ، سنباره بملن/ دمحم محمود عبدالوهاب مجاهد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57995فتحى حسن على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 ى الـتأشٌر:   ، كفر فٌاله بملن/ ام بسٌونى الشهاوى البغداد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57987منٌر اسماعٌل ابوزٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 السكه الوسطى بملن/ احمد دمحم حسن حسنى -احمد ٌسرى  1ش6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131خ وفً تارٌ 57978نور البسٌونى راغب عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌاله بملن/ ولٌد عبدالحى السٌد الجوهرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  57979ٌاسمٌن طارق فوزى على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 عرفه الجندى بملن/ الهام احمد السٌد  1ش35وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  57984ولٌد عمر السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 ، محله ابوعلى بملن/ ابوالٌزٌد دمحم غنٌم 

ان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنو 21191131وفً تارٌخ  57991ابوالعز للنسٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 طرٌك دمرو بملن/ لدرى مسعد الششتاوى الطنبشاوى-ابراهٌم عمر  1ش66

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  57992حنان مصطفى دمحم دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 اد سمٌر عبدالحى عبدالرحمن سلٌمانالطرٌك الدائرى بملن/ عم-مكتب العمل  1الـتأشٌر:   ، اخر ش

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  41661خلٌل مصطفى خٌرى سعدالدٌن سعدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ات السٌارات " الى النشاط االصلىوصف التأشٌر:  اضافه نشط " تجاره لطع غٌار واكسسوار

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21191111وفً تارٌخ  57195دمحم دمحم دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 النشاط بجعله " مصنع مالبس شعبى للغٌر فمط  " ) عدا المالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  39981،  سبك لٌده برلم    على محمود على ابورحاب ، تاجر فرد -  3

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " بماله "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  5128هشام محب دمحم السٌد ابوعمو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 نسوجات " ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (التأشٌر:  تم اضافه نشاط "تصدٌر مالبس جاهزه وم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  37511عبدالعزٌز دمحم مصطفى فرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " بماله "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111ارٌخ وفً ت 52852عاشور للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم اضافه نشاط لٌصبح " تورٌدات مواد البناء واالنشاءات " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191112وفً تارٌخ  53977طه حسٌن عبدالحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وتصدٌر حاصالت زراعٌه " الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافه نشاط " استٌراد 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  18749سمٌر صابر المرسى فنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره مالبس جاهزه  ومفروشات " ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21191112وفً تارٌخ  33246، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرجونه بالست  -  9

 النشاط بجعلة " مصنع تعبئه و تغلٌف مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  33246السٌد دمحم السٌد مرجونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 النشاط بجعلة " مصنع تعبئه و تغلٌف مفروشات "تعدل 

تم تعدٌل النشاط , 21191112وفً تارٌخ  52641عادل عبدالخالك عبدالحافظ المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " سوبر ماركت "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191113وفً تارٌخ  11531برلم   خالد ابراهٌم دمحم الجاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  12

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " بماله "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191117وفً تارٌخ  54875مٌاده جمال االباصٌرى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مستحضرات تجمٌل ومنظفات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191117وفً تارٌخ  57151نجٌب ابراهٌم على خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مزرعه مواشى "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  44141حسن حسن على منا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

( والتصدٌر ) فى حدود اللوائح  6من المجموعه  36والفمره  19تعدل النشاط بجعلة " تجاره اسمنت واالستٌراد ) فٌماعدا المجموعه 

 والموانٌن المنظمه لذلن (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191119وفً تارٌخ  43431احمد ممدوح المتولى الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 أشٌر:  اضافه نشاط " مماوالت عامه " الى النشاط االصلىالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191113وفً تارٌخ  29219احمد جالل مظهر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مشغل مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191113وفً تارٌخ  47136برلم    حسام حسٌن عبدالعلٌم الهلٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  18

 التأشٌر:  اضافه نشاط " مصنع تجهٌز مفروشات " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191114وفً تارٌخ  55156همام عبدالتواب السٌد همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 نع فوٌل "التأشٌر:  تعدل النشاط بجعله " مص

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191115وفً تارٌخ  15526حامد احمد دمحم الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدل النشاط بجعلة " بماله وتموٌن "

لنشاط , وصف تم تعدٌل ا21191115وفً تارٌخ  21511ٌاسر مسعود الششتاوى البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معرض بٌع مستلزمات الدش والرٌسٌفر والشاشات ) عدا ما ٌختص بمستلزمات الكمبٌوتر ( "

تم تعدٌل النشاط , 21191115وفً تارٌخ  29375زغلول لتصمٌم الموالع االلكترونٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اط بجعلة " مكتب تصمٌم موالع الكترونٌه ") بعد الحصول على التراخٌص الالزمه (وصف التأشٌر:  تعدل النش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  29375زغلول لتصمٌم افالم تطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التراخٌص الالزمه ( التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب تصمٌم موالع الكترونٌه ") بعد الحصول على

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191116وفً تارٌخ  31981دمحم احمد عبدالهادى على البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره مالبس جاهزه " ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191116وفً تارٌخ  41781رد ،  سبك لٌده برلم   السٌد موسى موسى احمد لطه ، تاجر ف -  25

( والتصدٌر ) فى حدود اللوائح  6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب االستٌراد ) عدا المجموعه 

 والموانٌن المنظمه لذلن (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  5123لٌده برلم    احمد دمحم عبدالغنً بدر ، تاجر فرد ،  سبك -  26

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره مواد بناء واستٌراد وتصدٌر وتورٌدات سٌرامٌن و ادوات صحٌه (

شاط , تم تعدٌل الن21191117وفً تارٌخ  23625شعبان عبدالممصود شعبان الجناٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تدوٌر و خرازه بالستٌن "

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  23625الجناٌنى لتدوٌر وخرازه البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تدوٌر و خرازه بالستٌن "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  35695حمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن دمحم السٌد ا -  29

 التأشٌر:  اضافه نشاط " تاجٌر معدات " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  45273الحجار تكستاٌل للوبرٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 و اضافه نشاط " مصنع نسٌج " -:  الغاء نشاط " االستٌراد "التأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  21731هانً عبدالمحسن دمحم عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره مستلزمات طبٌه ) فٌماعدا االدوٌه بكافه انواعها (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  57397عاشور عبدهللا الرفاعى مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات "

م تعدٌل النشاط , وصف ت21191121وفً تارٌخ  56132دمحم عبدالرحمن عماره العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط " تعبئه مواد غذائٌه ومحاصٌل زراعٌه "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21191121وفً تارٌخ  43915دمحم احمد دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 النشاط بجعلة " مصنع لحاف ومالبس ) عدا المالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  55833رضا دمحم دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدل النشاط بجعلة " مكتب مماوالت "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  57323رشا توفٌك نشات الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 ر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره لطع غٌار سٌارات و زٌوت سٌارات "التأشٌ

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  37521هانى شاكر عبدالمنعم السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره لطع غٌار استعمال سٌارات النمل الثمٌل "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  53632مصنع السما لطرح المحجبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع طرح محجبات "

ف تم تعدٌل النشاط , وص21191123وفً تارٌخ  53632مصنع السما للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع طرح محجبات "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  53632مصطفى حسٌن السٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع طرح محجبات "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  8142سبك لٌده برلم   دمحم كامل دمحم ابراهٌم شلبٌه ، تاجر فرد ،   -  41

 تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بلمالبس العسكرٌه (

 تم تعدٌل21191123وفً تارٌخ  8142دمحم كامل دمحم ابراهٌم للمماوالت الحفر والتطهٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بلمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  49772نصر محمود غازى ابوضهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  اضافه نشاط " تجاره اخشاب " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  49423مصنع دمحم حبلص للمنسوجات الوبرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع منسوجات وبرٌه فوطه وبشكٌر وبرنس حمام "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123تارٌخ وفً  49423دمحم عبدالجلٌل على حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع منسوجات وبرٌه فوطه وبشكٌر وبرنس حمام "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191124وفً تارٌخ  57379على فؤاد ابراهٌم الدٌسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 لزمات الطبٌه " ) عدا االدوٌه بكافه انواعها ( الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافه نشاط " تورٌدات المست

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191124وفً تارٌخ  19615اٌمن احمد عبدالعزٌز خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  تعدل انشاط بجعلة " تجاره اكسسوار المحمول "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191124وفً تارٌخ  26488فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح المرسً شتا ، تاجر -  48

 تعدل النشاط بجعلة " مكتب مماوالت وتشطٌبات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191127وفً تارٌخ  57868هند احمد على حسٌن الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

( والتصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن  6من المجموعه  36والفمره  19االستٌراد " ) عدا المجموعه  التأشٌر:  تم اضافه نشاط "

 المنظمه لذلن (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  الغاء 21191127وفً تارٌخ  19151اٌمن حسن دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 نشاط " االستٌراد " من النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  49476دمحم ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تعدل النشاط بجعلة " مخزن خامات حدٌد "

التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط , وصف21191127وفً تارٌخ  47343احمد مهدى زكى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدل النشاط لٌصبح " مركز بٌع ادوٌه ولماحات بٌطرٌه ) فٌماعدا االدوٌه البشرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128وفً تارٌخ  51467عالء سالمه شعبان البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 ورٌدات تبرٌد وتكٌٌف "التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب العمال التبرٌد والتكٌٌف وت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128وفً تارٌخ  57719دمحم خٌرى عبدالعزٌز عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معمل طرشى "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128تارٌخ وفً  18418مسعد دمحم عبدالسالم السٌد  ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضافه نشاط " مدشه حبوب وتورٌدات مواد غذائٌه وحاصالت زراعٌه " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  43342ابولمر للتورٌدات الفندلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 جعلة " تجاره مفروشات "تعدل النشاط ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  43342فؤاد لتجاره المفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره مفروشات "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  18199عبدالحمٌد امٌن توفٌك فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  الغاء نشاط " االستٌراد " من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  18199فٌاض لتجاره واستٌراد السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  الغاء نشاط " االستٌراد " من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  9727المجد ابراهٌم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فادٌه ابو -  61

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعله " مصنع نسٌج "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  45846وهٌب جمعه على دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 نشاط بجعلة " تجاره مجوهرات "التأشٌر:  تعدل ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  47368هٌثم حمدان عبدالحمٌد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " اعاده تدوٌر االلمشه وفرم تنسٌل المصاصات وعوادم النسٌج "

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  57154شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بسٌونى نصر الدسولى بسٌونى  -  63

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكبس اخشاب "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21191131وفً تارٌخ  53841شاهٌن لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وتجاره االعالف ( النشاط بجعلة ) تصنٌع

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  53841عبدالحمٌد عبدالحكٌم عبدالحمٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة ) تصنٌع وتجاره االعالف (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21191131خ وفً تارٌ 38433سكر لتجارة الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 النشاط بجعله " مصنع نسٌج "

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  38433سكر لالستٌراد وتجارة الغزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعله " مصنع نسٌج "

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21191131وفً تارٌخ  38433رد ،  سبك لٌده برلم   سكر لتجاره الغزل ، تاجر ف -  68

 النشاط بجعله " مصنع نسٌج "

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  57822السٌد المالح لتجاره لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  57984ولٌد عمر السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  57747رشا دمحم على عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  57951نجوى على بدوى سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21191124وفً تارٌخ  57917مصطفى دمحم عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  57911ابراهٌم اسماعٌل عبدالعظٌم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو21191123وفً تارٌخ  57913دمحم عبدالرحمن المالح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57853بخٌت فوزى بخٌت نخله ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21191114وفً تارٌخ  57793عمرو العرالى دمحم فرهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57855عمرو عباس ابراهٌم الفطاطرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  57936نصر دمحم الششتاوى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57729معاذ على السعٌد الحمالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  57816لمر وحٌد فاروق هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  57713الجندى لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  47813دعاء نجاح ابراهٌم عبدالرحمن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  57817احمد دمحم فتحى محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  57953مدحت دمحم دمحم البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  57759سامى شعبان بسٌونى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  57761محمود دمحم حلمى ابراهٌم السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  57891دمحم ادهم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57839السٌد عادل كامل الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57689عبدالفتاح السٌد احمد الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد  -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191129وفً تارٌخ  57964مرسى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57821د والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الحارتى لالستٌرا -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57827دمحم على عبدالواحد على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  33359الٌمانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم السٌد -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57714دمحم شعبان للمالبس الرٌاضٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57882لشحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منال دمحم عبدالحمٌد ا -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  6491دمحم الدسولى لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  57182لك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد فاروق عبدالخا -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  57916احمد عبدالحمٌد عبدهللا نحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57774ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد على ابراهٌم الدٌ -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57786العزب ابراهٌم العزب ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  57931فرد ،  سبك لٌده برلم    منال السٌد حموده السٌد ، تاجر -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57696ادهم دمحم عبدالواحد خطابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  57741رد ،  سبك لٌده برلم   بدٌر دمحم بدٌر ابراهٌم العطوى ، تاجر ف -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  57728مسعد عاطف ابراهٌم عبدالغنى البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57971فرد ،  سبك لٌده برلم    نفٌسه على عبدالحلٌم الجمل ، تاجر -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  57923ضحوه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57868بك لٌده برلم   هند احمد على حسٌن الغنام ، تاجر فرد ،  س -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  57781دمحم سامى دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57833برلم    امٌر ابراهٌم رشدى المٌت ٌزٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57878عٌسى دمحم عٌسى السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  57965احمد مرسى الطنطاوى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57734بٌشوى نبٌل عوض جرجس عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116رٌخ وفً تا 41781السٌد موسى موسى احمد لطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57713دمحم عبدالحلٌم ابراهٌم الدسولى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111تارٌخ  وفً 57773صالح عبدالفتاح احمد صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57857سعد سعد دمحم البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57861هانم السٌد احمد المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  57931ولٌد شحاته صادق شحاته الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57832شعبان عبدالصمد ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  57898اٌه احمد مخٌمر االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191118وفً تارٌخ  57742ابراهٌم عبدالونٌس ابوالٌزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57987منٌر اسماعٌل ابوزٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة  تم21191115وفً تارٌخ  45382احمد عبدالحافظ ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  57922رجب عبدالسالم رجب العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل21191111وفً تارٌخ  57765ابراهٌم المتولى احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57865دمحم عبدالباسط عبدالعظٌم المرعاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل21191129وفً تارٌخ  57956دمحم عبدالرحٌم دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  57796سامح نصر ابراهٌم محرم الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191117وفً تارٌخ  57836دمحم عوض عبدالهادى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  57891طنطاوى لمكاوى البخار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57995فتحى حسن على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  57712دمحم مسعد سند الغنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  57714مٌاده دمحم جوده ابوشاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  57962عمرو دمحم احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57826عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الحبٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  57716هبه بسٌونى حسن عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57985مجاهد عبدربه اسماعٌل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57771رٌه ابوالمعارف المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابو -  71

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  57912على احسن على البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  57795ع احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن عبدالسمٌ -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57858دمحم ابراهٌم منصور دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57867جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد محمود ال -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  57933صالح عبدالرحمن احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  57888د خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحلٌم عنتر عبدالعظٌم احم -  77

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  57741محمود احمد عادل محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  57813مجد احمد الملٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالواحد ابوال -  79

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  57735ربٌع حامد دمحم عشرٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191124وفً تارٌخ  57924ره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معرض محمود طلعت لتجا -  81

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  57959عمرو مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  57762بان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ٌوسف سعد شع -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  57834دمحم طلعت حافظ عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57994فرد ،  سبك لٌده برلم    سمر عبدالعزٌز دمحم على دٌاب ، تاجر -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  57823احمد المنسوب نعٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57732ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالنبى عبدالنبى ابراهٌم عبدالعال ، تاج -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57981اسالم فؤاد عبدالممصود الطاٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57775د ،  سبك لٌده برلم   رحاب احمد صالح دمحم صالح ، تاجر فر -  89

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  57914دمحم لادر دمحم صدٌك عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  57791،  سبك لٌده برلم    ازهار عبدالعظٌم السٌد الساٌح ، تاجر فرد -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57854احمد دمحم عبدالسالم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  57871،  سبك لٌده برلم   عثمان عبدالخالك حجازى عبدالخالك ، تاجر فرد  -  93

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  57744وجدى السعٌد على الفحار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57712ٌده برلم   فرٌد دمحم عبدالجلٌل البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57966نٌره احمد على حسٌن الشرخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  57815  عبدالمنعم حسن على راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  57921ربٌع على ابراهٌم االطٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112رٌخ وفً تا 57717دمحم على جاد الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  57954سامى عبدهللا عبدالرؤف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  57758مشغل اباظه للتطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57838ٌاسر مرسى عرفه النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191122وفً تارٌخ  57889بدٌر دمحم بدٌر ٌوسف المعصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  57937ٌس دمحم شفٌك دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191121وفً تارٌخ  57881دمحم كمال كامل ابراهٌم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  57912هٌام عٌد احمد على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191131ٌوفً تارٌخ  57976ابراهٌم الدمحمى ابراهٌم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57862سامٌه عطا دمحم سبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

ع الشركة تم تعدٌل نو21191121وفً تارٌخ  57863عبدالباسط عبدالرحمن ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57724السٌد دمحم عثمان عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21191124وفً تارٌخ  57928وحٌد السعٌد شلبى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  57929غازى لتجاره المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191111وفً تارٌخ  57694دمحم جمال عبدالمنعم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  57739خالد عٌد رزق ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  57752دمحم السعٌد عبدالرحمن حواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  57814وفاء ابراهٌم عبدالعلٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191118وفً تارٌخ  57736مصنع حسام الدٌن للنسٌج المٌكانٌكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 كة , وصف التأشٌر: خاصالشر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  57926اٌات عبدالرؤف احمد الزفتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21191117وفً تارٌخ  57846صالح الدٌن دمحم عبدالمنعم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  57798شرٌف عبدالمنعم منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21191114وفً تارٌخ  57799اشرف عادل حسن حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  53178نصر غانم الصاوى على الطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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شركة , تم تعدٌل نوع ال21191131وفً تارٌخ  57988دمحم مصطفى عبدالحمٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57991هانى صابر سٌد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191127وفً تارٌخ  57942اشرف دمحم احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  57817عثمان صفى الدٌن اسماعٌل ابراهٌم التومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21191121وفً تارٌخ  57884السعٌد احمد احمد حنتوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  57981عبدالوهاب ٌحى عبدالوهاب الغباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21191128وفً تارٌخ  57947دمحم دمحم مصطفى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  57951احمد دمحم دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  57913هدى حسٌن دمحم معزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57849احمد عزت الوردانى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57851اٌات دمحم حسن العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57719هانى عبدالمعطى شبل عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  56851رضه على ابراهٌم خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  57751الممصود السٌد ابوالمعاطى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد -  136

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  57811السعٌد محمود السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191115وفً تارٌخ  57819دالحمٌد دمحم ابوبكر احمد فتوح عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عب -  138

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  57716دمحم الشحات دمحم ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  57911دمحم ابراهٌم احمد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57725سعٌد عثمان مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57843حسن الزغبى حسن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  44141حسن حسن على منا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  57941الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام دمحم دمحم دمحم -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  57949احمد حمدٌن دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  57899، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدحت رمضان عطٌه عبدالسالم  -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57851نادر رفعت دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  57856جر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود حسب النبى حامد عبدالعاطى ، تا -  148

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57718ابراهٌم السٌد عبده عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  57757ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود عبدالفتاح جوده ، تاج -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  57893عالء على مجاهد ابوضهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  57751سبك لٌده برلم   الدسولى السعٌد دمحم لبٌد ، تاجر فرد ،   -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  48971عمٌل ابراهٌم ابراهٌم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  57918ٌده برلم   محمود دمحم حسٌن السماحى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57771مصطفى عبدالحمٌد عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57844برلم   السٌد دمحم غازى النجاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  156

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191129وفً تارٌخ  57955المدوسى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191114وفً تارٌخ  57797جٌهان احمد عبدالهادى على البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  52812حماده عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  57814ٌده برلم   نور الدٌن احمد دمحم عٌد ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  57763مصطفى حسن السٌد السعٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57989ه برلم   دمحم دمحم الشناوى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  39824اٌهاب السعٌد دمحم عبدالعزٌز المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  57711لٌده برلم    دمحم رمضان دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  57941احمد طارق دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  57963ٌوسف دمحم ٌوسف البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57825زهٌره زٌن العابدٌن ٌونس العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191111ً تارٌخ وف 57715دمحم بكر حسن اغا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57978نور البسٌونى راغب عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  57749دمحم عادل محمود ابوهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  57772عبدالفتاح مصطفى السعٌد كرٌم رشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123ٌخ وفً تار 57914باسم دمحم الششتاوى العساسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  57848ٌاسر نبٌه الشوربجى شمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57787صفوت دمحم السٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  57875احمد عبدالوارث عبدالهادى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191122رٌخ وفً تا 57897مكتب اسماعٌل ابوالفتوح للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191115وفً تارٌخ  57811الحناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21191117وفً تارٌخ  57726هشام جمال على عبدالرشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57764مٌنا حسنى مسعد ممار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  57958سعد دمحم سعد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57835ابراهٌم حمدان ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  57892رضا عبد الخالك سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  57711صالح على دمحم البدهلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  57939الصردى لتصنٌع المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57692احمد سمٌر محمود الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  57961شٌماء عبدالسمٌع الٌمانى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  57829هانى دمحم دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  57831عبدهللا دمحم احمد العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57881دمحم عبدالسالم احمد شمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57872دمحم عبدالغفور دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191112وفً تارٌخ  57717مكتبه المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  23426منً فؤاد دمحم سلوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57974حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف سٌد رزق السٌد  -  193

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57975كرٌم خالد فوزى السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  42611،  سبك لٌده برلم   سمٌر على على دوالى ، تاجر فرد  -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57783دمحم عبدالغنى مصطفى خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57816بك لٌده برلم   السٌد مصطفى العٌسوى برزان ، تاجر فرد ،  س -  197

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  57927عصام دمحم دمحم التركاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57693رلم   امٌره مجدى دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191118وفً تارٌخ  57738ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز احمد الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  57737لٌده برلم   سامح مسعد ابراهٌم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك  -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  57925محمود دمحم عبدالرحمن حرحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57864ده برلم   عبدالنبى حسن على محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  57818عاطف دمحم احمد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57733برلم    عبدالباسط محمود سلٌمان الدهمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57885دمحم مصطفى محمود المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  57948  دمحم حسن عبداللطٌف سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57973سامٌه المبابى حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  57794  دمحم دمحم المنٌرى دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57859صالح عطٌه الشناوى ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  57721هانى عبدالفتاح دمحم البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  57756احمد محى دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127ً تارٌخ وف 57932اسامه دمحم دمحم دمحم البملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  57743طارق حسٌن حسٌن شٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  57946اشرف المهدى عبده لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57698دمحم مصطفى عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191131وفً تارٌخ  57986رمضان الششتاوى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57969احمد على شوكت الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 21191114وفً تارٌخ  57812رامى سعد حسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  57921مصنع البحٌرى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191123وفً تارٌخ  57919فارس زٌنهم سٌد احمد على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57866السٌد ابراهٌم السٌد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21191113وفً تارٌخ  57779سامح دمحم دمحم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191117وفً تارٌخ  57842عالء عبداللطٌف عبداللطٌف الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 , وصف التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  57993محمود سعد احمد عبدالفتاح عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57824رامى هالل ابراهٌم ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57731مى عبدالباسط ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57385اسامه عبدالفتاح عبدهللا ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص

كة تم تعدٌل نوع الشر21191131وفً تارٌخ  57983اسماعٌل محمود عبدالوهاب مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  57746السعٌد السعٌد على الفحار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21191113وفً تارٌخ  57777ابراهٌم ٌوسف دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  57952الصٌاد لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  57911عمرو اشرف عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57852ابتسام محمود عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  57791احمد حمدى نصر عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57869محمود انٌس دمحم على شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  57935احمد دمحم دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57699دمحم شولى دمحم محمود والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57968امٌره دمحم عبدالفتاح جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  57918احمد السٌد محمود مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  57715السٌد دمحم زكى حسن لنٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  57818جندى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ال -  242

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 81 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  57761مرٌم حسن الدمحمى حسن االختٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57841فى الدكرورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام نبٌل مصط -  244

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  57819عبدالباسط سامى زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57731الغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن محب حسن دمحم ابو -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57982مصطفى الحسانٌن ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57776، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود محمود على الساكت -  248

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57778حلمى كارم حلمى دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  57789فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌحان احمد صالح دمحم ، تاجر -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  57792مى رضا جمال الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  57874جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم المهدى دمحم مصطفى النحراوى ، تا -  252

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57871دمحم سمٌر المتولى المتولى مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  57934، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم السعٌد ٌوسف المصرى  -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57711السعٌد جمال السعٌد العداسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57711فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ابراهٌم حسن سالم ، تاجر -  256

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  57745احمد اسماعٌل اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57967تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم ،  -  258

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  51431وائل عبدالخالك حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  57919فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد عزالدٌن احمد الحسنى ، تاجر  -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  57915اشرف السعٌد عبدالسالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  57886بك لٌده برلم   عٌد عٌد عبدهللا شعبان ، تاجر فرد ،  س -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57837ابراهٌم دمحم الغرٌب االشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57691لٌده برلم   محمود احمد دمحم مرسى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  264

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  57828عالء عزت عبدالحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191116وفً تارٌخ  57831لٌده برلم    محسن جمٌل عبدالخالك دمحم الصابر ، تاجر فرد ،  سبك -  266

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  51138زٌزى جرجس نسٌم مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  51138   زٌزى جرجس نسٌم مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  268

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57723فوزى عبدالوهاب سالمه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  57784ده برلم   صابرٌن السعٌد عبدالرحمن العشرى الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  271

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  57961محمود دمحم دمحم منصور دٌغم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  26574رلم   محروس احمد صبحً سعد زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  272

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  57894دمحم دمحم صالح المرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  57887عبٌر السعٌد عمر عمر حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  57754االمٌر عبده دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115خ وفً تارٌ 57815احمد عبدالمجٌد بدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 83 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  57911رفعت ابراهٌم الشناوى دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57768على دمحم على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57769رزق ابراهٌم رزق سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  57845سامى وفا وفا ابوعجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  57879الغاٌش ماركت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 خاص

تم 21191127وفً تارٌخ  57943مكتب الجندى لتجاره المالبس الجاهزه والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 وع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل ن

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  57691احمد فتحى فرج دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191116وفً تارٌخ  57821سلوى حسن عبدالجٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  57873محمود عبدالرازق احمد على عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش21191121وفً تارٌخ  57883على عاطف على الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57979ٌاسمٌن طارق فوزى على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21191119وفً تارٌخ  57748عبدالجلٌل عبدالجلٌل السٌد النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  57915الشٌخ لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191113وفً تارٌخ  57785صابر محمود حسن النظامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  57788دمحم محمود السٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و21191121وفً تارٌخ  57876ابراهٌم عبدالنبى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57695احمد جمال عبدالغفور العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 وصف التأشٌر: خاص
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 84 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57697جمال اسماعٌل عطٌه السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  57727محمود رضوان الحنفى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57971اسماء عطٌه ابوالعال سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  57972اٌمان جبر جبر لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  57916طه مصطفى مصطفى زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57781سن بدٌر الششتاوى رباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سو -  299

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  57782دمحم ابراهٌم الشربٌنى حسٌن الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  57841عٌد فهٌم سعد المطحنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  57877حسام مصطفى كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127وفً تارٌخ  57938كر للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مركز محمود شا -  313

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  57847الصٌاد فؤاد السٌد سٌد احمد المطحنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191117وفً تارٌخ  54975م للتطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   غنٌ -  315

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  57861حماده احمد اسماعٌل دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  57721كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصنع وائل عمرو لالٌس  -  317

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  57722السعٌد حسنى دمحم العالٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  57755، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رومانى مجدى عبدالنور عوض  -  319

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  57895حماده جمال البسٌونى توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  57896، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماعٌل نبٌه الكٌالنى عبدالغنى -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  57753نجوى ابراهٌم عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  57944، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انتصار هٌام المرغنى الجمٌزى  -  313

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  57812احمد ابراهٌم احمد المسدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  57945فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم اشرف عبدالحمٌد سمره ، تاجر -  315

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  57813مصنع احمد لادوس للنسٌج الدائرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  57811رد ،  سبك لٌده برلم   سعد السٌد محمود عبدربه ، تاجر ف -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  57811خلٌل دمحم العطافى الدسولى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  57917ش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام احمد فخرى عبدالتواب احمد هوا -  319

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57766مكتب الجندى لتجاره الغزول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  57767، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود العنانى ابراهٌم الزٌر  -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  57957مصطفى عبدهللا محمود عبدهللا الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  57991فرد ،  سبك لٌده برلم   ابوالعز للنسٌج ، تاجر  -  323

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  57992حنان مصطفى دمحم دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  57718ر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد دمحم السٌد على البهلوان ، تاج -  325

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  57719دمحم خٌرى عبدالعزٌز عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 انونً  الكٌان الم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: باور تن الجهزه التكٌٌف   51194تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  1

الى: مصر الدولى للمالبس الجاهزه  18749ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 والمفروشات  

 الى: المصاص للرحالت   46892تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  3

 سٌنا تكس   الى: 57617تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  4

الى: دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى لالستٌراد  33551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  5

 والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  

مٌد مصطفى لالستٌراد الى: دمحم السٌد عبدالح 33551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  6

 والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  

الى: دمحم السٌد عبدالحمٌد مصطفى لالستٌراد  33551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  7

 والتصدٌر وتصنٌع المفروشات  

 الى: ابراهٌم المتولى احمد سالم   57765دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191111ٌ،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: االدهم للمماوالت   55512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  9

ب والنوافذ الى: تعدل الى  مصنع بٌتنا لالبوا 54977تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  11

   U P V Cٌو بى فى سى 

الى: مصنع فهمً مصطفً ابراهٌم ٌونس  24231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  11

 للنسٌج  

 االلكترونٌه  الى: زغلول لتصمٌم الموالع  29375تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: اٌجى باٌونٌرز   29375تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: فرى هاند لصناعه الكرتون   35292تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: جودى للمالبس الجاهزه   51115شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ21191117،  فى تارٌخ :   -  15

الى: امٌرو تكس لتجاره مستلزمات المالبس  6247تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  16

 الجاهزه والنسٌج واالستٌراد والتصدٌر  

 الى: فلو دنت   57128تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال21191117،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: مكتب المتحده للدعاٌه واالعالن والنشر   11794تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: امان للمماوالت   57829تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: مصنع دمحم حبلص للمنسوجات الوبرٌه   49423تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  21

الى: السوٌسرى االلمانى لالستٌراد  24181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  21

 ر والتوكٌالت التجارٌه  والتصدٌ

 الى: ال ٌوجد   37521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: مصنع السما لطرح المحجبات   53632تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: دمحم كامل دمحم ابراهٌم شلبٌه   8142التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم21191123،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: مصنع الشمس للمالبس   8142تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: الجناٌنى لتدوٌر وخرازه البالستٌن   23625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  26

   ALPHA PLASTالى: الفا بالست  57379تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: الروضه للمفروشات   48176تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: الروضه للمفروشات   48176تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  29

الى: مكه العمال التبرٌد والتكٌٌف  51467تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  31

 وتورٌداتها  

 الى: فؤاد لتجاره المفروشات   43342شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ21191129،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: فاٌف ستار لالستٌراد والتصدٌر   53121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: دمحم الدسولى لتجاره المالبس   6491تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: سكر لتجاره الغزل   38433تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: شاهٌن لالعالف   53841تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  35

الى: االنشاءات الهندسٌه للمماوالت العامه  57421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131: ،  فى تارٌخ   -  36

 وتورٌدات مواد البناء  

 الى: سكر لتجاره الغزل   38433تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  37

 ــــــــــــــــــــــ    

 خاص  األش  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191112، وفى تارٌخ    28111تمادر ٌوسف المعصراوي وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 كةلحل الشر 2119-11-2فى  693والمودع برلم  13819محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191113، وفى تارٌخ    21977دمحم عبدالوهاب و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -محل الزعٌم    - 2

 لحل الشركة 2119-11-3فى  712والمودع برلم  13828محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191113، وفى تارٌخ    21977ك لٌدها برلم : معمل الزعٌم دمحم عبدالوهاب وشرٌكه  ، شركة تضامن  سب   - 3

 لحل الشركة 2119-11-3فى  712والمودع برلم  13828محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191118، وفى تارٌخ    2831عبد الكرٌم دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 لحل الشركة 2119-11-8فى  717والمودع برلم  13833ٌد بامر محو رلم محو الم

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    2831السعٌد دمحم عبد الكرٌم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لحل الشركة 2119-11-8فى  717والمودع برلم  13833السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    15172وداد حسن ومحمود الشرلاوى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 العتزال التجاره 2119-11-15فى  731والمودع برلم  13857السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191115، وفى تارٌخ    21864: سونه احمد الغرٌب شاهٌن وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم    - 7

 لحل الشركة 2119-11-15فى  733والمودع برلم  13859محو/شطب السجل  تم محو  المٌد بامر محو رلم 

   21191115، وفى تارٌخ    21864شركة الدكتور / دمحم احمد الغرٌب شاهٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 لحل الشركة 2119-11-15فى  733والمودع برلم  13859ل  تم محو  المٌد بامر محو رلم تم محو/شطب السج

تم    21191115، وفى تارٌخ    21864سونه احمد الغرٌب شاهٌن وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 لحل الشركة 2119-11-15فى  733والمودع برلم  13859محو/شطب السجل  تم محو  المٌد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    21191116، وفى تارٌخ    15688دمحم شفٌك وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 بموجب عمد فض شركة توصٌة بسٌطة 2119/11/16فى  739المودع برلم  13865محو المٌد بامر المحو رلم 

   21191121، وفى تارٌخ    2729سى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه / كماالت عبدالغنى ابراهٌم مو   - 11

بموجب عمد فض شركة توصٌة  2119/11/21فى  752المودع برلم  13878تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

 بسٌطة

تم    21191124، وفى تارٌخ    39776: محروس السباعى دمحم النجار وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم    - 12

 لنمل المركز العام للشركة 2119-11-24فى  767والمودع برلم  13893محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامرمحو رلم 

تم    21191124، وفى تارٌخ    39776محروس السباعى دمحم النجار وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 لنمل المركز العام للشركة 2119-11-24فى  767والمودع برلم  13893ل  تم محو المٌد بامرمحو رلم محو/شطب السج

تم    21191124، وفى تارٌخ    39776محروس السباعى دمحم النجار وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 لنمل المركز العام للشركة 2119-11-24فى  767والمودع برلم  13893محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامرمحو رلم 

تم    21191128، وفى تارٌخ    24286شركه حنان عٌد دمحم النمر وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 لحل الشركة 2119-11-28فى  774والمودع برلم  13911محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    11923رسى عبده وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم نبٌل م   - 16

 بموجب عمد فض شركة توصٌة بسٌطة 2119/11/28فى  772المودع برلم  13898السجل  تم محو المٌد بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    53271 دمحم الدسولى مصطفى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   - 17

 لحل الشركة 2119-11-28فى  781والمودع برلم  13917السجل  تم محو المٌد بامرمحو رلم 

تم    21191129، وفى تارٌخ    15119خالد عبدهللا دمحم الشرلاوى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

بموجب عمد فض شركة توصٌة  2119/11/29فى  786المودع برلم  13912مٌد بامر المحو رلم محو/شطب السجل  تم محو ال

 بسٌطة

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    18514هانى دمحم دمحم عطا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 لحل الشركة 2119-11-31فى  393والمودع برلم  13919السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191131، وفى تارٌخ    14464مجدي بدوي ومسعد لدري محمود  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 لحل الشركة 2119-11-31فى  395والمودع برلم  13921محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

وفً تارٌخ    45527الجمعٌه التعاونٌه للثروه الحٌوانٌه وانتاج وتسوٌك النعام جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   61110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 39632لى عكاشه وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد ع -  2

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس تم  21191118وفً تارٌخ   ، 39632سعد عبداللطٌف الصباحى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 39632دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1111110111، رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 39632سعد عبداللطٌف الصباحى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 7175سبك لٌدها برلم ، الشهاوى والدكرورى للمماوالت المتكامله شركة تضامن  ، -  6

 جنٌه   4111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 7175الشهاوى وشرٌكه للمماوالت المتكامله شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   4111110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف الت

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 7175الشهاوى وشركاه للمماوالت المتكامله شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   4111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 7175والدكرورى للمماوالت المتكامله توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،الشهاوى  -  9

 جنٌه   4111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191118تارٌخ   ،وفً  7175الشهاوى وشرٌكه للمماوالت المتكامله توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   4111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 7175الشهاوى وشركاه للمماوالت المتكامله توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   4111110111لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

 21191119وفً تارٌخ   ، 26815"شركه االمل لصناعه النسٌج "دمحم اردٌش وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    26815دمحم رضا اردٌش وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -لنسٌج شركة االمل لصناعه ا -  13

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191119،

تم تعدٌل  21191113تارٌخ   ،وفً  57681ابراهٌم ابوطاحون وشرٌكه احمد الدرس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   2511110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 5124شركه دمحم مصطفى محرم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   21111110111س مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 5124شركة دمحم مصطفى محرم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 5124لٌدها برلم ،اخوان محرم لصناعه النسٌج شركة تضامن  ، سبك  -  17

 جنٌه   21111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 5124شركة دمحم مصطفى محرم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   21111110111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   ت

وفً تارٌخ    5124شركة اخوان محرم لالستٌراد والتصدٌر وصناعة النسٌج شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

 5124اخوان محرم لالستٌراد والتصدٌر وصناعه النسٌج دمحم دمحم مصطفى محرم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113وفً تارٌخ   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114وفً تارٌخ   ، 7815طة  ، سبك لٌدها برلم ،رفٌك كامل حماد وشرٌكته توصٌة بسٌ -  21

 جنٌه   2511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114وفً تارٌخ   ، 7815امانى كامل حماد و شرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   2511110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114وفً تارٌخ   ، 7815امانى كامل حماد و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   2511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191117وفً تارٌخ   ، 6146االتوماتٌكى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركه الرجبى للنسٌج -  24

 جنٌه   21111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

دٌل رأس تم تع 21191117وفً تارٌخ   ، 6146شركه مصطفى عطٌه الرجبى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117وفً تارٌخ   ، 51789شركة اوالد الفمى للتصدٌر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 ه جنٌ  311110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191117وفً تارٌخ   ، 51789شركة اوالد الفمى و الصٌاد للتصدٌر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   311110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131ً تارٌخ   ،وف 5957شركه احمد الصٌاد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   31111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  44452دمحم الجمٌزى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 مدخل الراهبٌن بملن/ دمحم ابوالفتوح احمد ابوعبدهللا  1ش 89الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  44452دمحم الجمٌزى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ن بملن/ دمحم ابوالفتوح احمد ابوعبدهللا مدخل الراهبٌ 1ش 89الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم  21191119وفً تارٌخ  26815"شركه االمل لصناعه النسٌج "دمحم اردٌش وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

دمحم رضا دمحم دمحم احمد العٌسوى ) الشهٌد فتحى الدٌب( بملن/  1ش-تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى المنطمه الصناعٌه 

 اردٌش  واٌمن دمحم دمحم اردٌش 

وفً تارٌخ  26815دمحم رضا اردٌش وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -شركة االمل لصناعه النسٌج  -  4

الدٌب( بملن/ احمد العٌسوى ) الشهٌد فتحى  1ش-تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى المنطمه الصناعٌه  21191119

 دمحم رضا دمحم دمحم اردٌش  واٌمن دمحم دمحم اردٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  17211هشام سلٌمان مطاوع وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

الماهره -ون تاون (التجمع الخامس ( بالدور االول ) تجارٌه بمول دA(المطعه )s4.  38الوحده رلم ) -وصف الـتأشٌر:   ، الماهره

 وبرلم دائم 2119لسنه--الستغالله " تجاره السجاد" ولٌد برلم اٌداع -الجدٌده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191116وفً تارٌخ  17852شركه اسماعٌل على اسماعٌل الدرٌنى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

المحله بجعلة  17852والممٌد برلم دائم تابع 2119لسنه4721ن الفرع المودع برلمتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوا

 مركز سمنود بملن/ عباده احمد سلٌمان -مٌت عساس -بردٌسه 1ش53

تم  21191116وفً تارٌخ  17852شركه/اسماعٌل على اسماعٌل الدرٌنى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

المحله بجعلة  17852والممٌد برلم دائم تابع 2119لسنه4721ف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع المودع برلمتعدٌل العنوان , وص

 مركز سمنود بملن/ عباده احمد سلٌمان -مٌت عساس -بردٌسه 1ش53

تم  21191116وفً تارٌخ  17852شركه اسماعٌل على اسماعٌل الدرٌنى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

المحله بجعلة  17852والممٌد برلم دائم تابع 2119لسنه4721تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع المودع برلم

 مركز سمنود بملن/ عباده احمد سلٌمان -مٌت عساس -بردٌسه 1ش53

تم  21191116وفً تارٌخ  17852رلم    شركه/اسماعٌل على اسماعٌل الدرٌنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها ب -  9

المحله بجعلة  17852والممٌد برلم دائم تابع 2119لسنه4721تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع المودع برلم

 مركز سمنود بملن/ عباده احمد سلٌمان -مٌت عساس -بردٌسه 1ش53

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  46865امن ،  سبك لٌدها برلم    هٌثم احمد دمحم عبدالواحد وشرٌكه ، شركة تض -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دمرو بملن/ ٌاسر دمحم عبدالحلٌم حشٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  46865هٌثم احمد دمحم عبدالواحد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 تأشٌر:   ، تعدل الى دمرو بملن/ ٌاسر دمحم عبدالحلٌم حشٌش وصف الـ

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  39776محروس السباعى دمحم النجار وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

وبذلن تمحى -لوى الدور االول ع-حسن رضوان  1ش81العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المركز العام للشركة بجعلة طنطا

 المحله الكبرى وذلن لنمل المركز العام  39776صحٌفه المٌد برلم 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  39776محروس السباعى دمحم النجار وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

وبذلن تمحى -الدور االول علوى -رضوان حسن  1ش81العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المركز العام للشركة بجعلة طنطا

 المحله الكبرى وذلن لنمل المركز العام  39776صحٌفه المٌد برلم 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  39776محروس السباعى دمحم النجار وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

وبذلن تمحى -الدور االول علوى -حسن رضوان  1ش81بجعلة طنطا العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المركز العام للشركة

 المحله الكبرى وذلن لنمل المركز العام  39776صحٌفه المٌد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شاط بجعلة " مصنع نسٌج و مصبغه والتصدٌر ) "شركه االمل لصناعه النسٌج "دمحم اردٌش وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الن -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  26815فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

مصنع نسٌج و مصبغه  دمحم رضا اردٌش وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل النشاط بجعلة " -شركة االمل لصناعه النسٌج  -  2

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  26815والتصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 93 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سبك لٌدها برلم   هشام سلٌمان مطاوع وشركاه ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط " االستٌراد والتصدٌر " من غرض الشركة ،   -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  17211

رفٌك كامل حماد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم الغاء نشاط " استٌراد كل ما ٌلزم من معدات او خامات المنتجات من الخارج "  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191114وفً تارٌخ  7815من غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

امانى كامل حماد و شرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تم الغاء نشاط " استٌراد كل ما ٌلزم من معدات او خامات المنتجات من الخارج  -  5

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تو21191114وفً تارٌخ  7815" من غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

امانى كامل حماد و شركاها ، توصٌة بسٌطة  تم الغاء نشاط " استٌراد كل ما ٌلزم من معدات او خامات المنتجات من الخارج  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191114وفً تارٌخ  7815" من غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

وشرٌكتها ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركة بجعلة " تصنٌع و تجاره المواد الغذائٌه " ،  سبك مرفت على زكرٌا السٌد  -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  56947لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191118وفً تارٌخ  39632دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191118وفً تارٌخ  39632سعد عبداللطٌف الصباحى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ماعٌل الى: فرج اسماعٌل اس 28733توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  1

 الشرملسى وشرٌكه

الى: فرج اسماعٌل اسماعٌل  28733شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  2

 الشرملسى وشرٌكه

اعٌل اسماعٌل الى: فرج اسم 28733توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  3

 الشرملسى وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 94 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد  39632شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  4

 على عكاشه وشركاه

الى: دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد  39632توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  5

 على عكاشه وشركاه

الى: شركة اوالد الفمى و  51789توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  6

 الصٌاد للتصدٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه جالل رض -  1

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

ادٌه جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله الم -  2

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  3

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

عٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه جالل رضا اسما -  4

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  5

 28733برلم       21191118المعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : و

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  6

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

رملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه رضا رضا اسماعٌل الش -  7

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  8

 28733برلم       21191118طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ :  والمعنوٌه

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  9

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  ت -  11

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  11

 28733برلم       21191118شركة بالكامل ، تارٌخ : والمعنوٌه طرف ال

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  12

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 95 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة ب -  13

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  14

 28733برلم       21191118الكامل ، تارٌخ : والمعنوٌه طرف الشركة ب

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  15

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة   -  16

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  17

 28733برلم       21191118، تارٌخ :  والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  18

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  19

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  21

 28733برلم       21191118ارٌخ : والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، ت

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  21

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

امن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  22

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  23

 28733برلم       21191118خ : والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌ

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  24

 28733برلم       21191118والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل ، تارٌخ : 

خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه   جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  25

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

البنون وله حك فتح وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص و

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

ل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه جالل رضا اسماعٌ -  26

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح  وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  27

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 96 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح  وذلن عن جمٌع اعمال الشركة

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118العمارى والالم ، تارٌخ : والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  28

له منفردا  ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ :  والتولٌع على كافه

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  29

للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

ه االوراق المالٌه الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكاف

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  31

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

مادٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله ال -  31

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه الحسابات الجارٌه بالبنون 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من  -  32

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

ه حك فتح وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون ول

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه   رضا رضا اسماعٌل الشرملسى -  33

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

طاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات ل

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  34

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

ه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كاف

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118لالم ، تارٌخ : والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى وا

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  35

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

ذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح و
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الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118اق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : والتولٌع على كافه انواع االور

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  36

سماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج ا----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

مالٌه الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق ال

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  37

الداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ج/ تعلدت ا----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

لشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر ا

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  38

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----ه طرف الشركة بالكاملوالمعنوٌ

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

ب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسح

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

وتخالص بكافه حموله المادٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة  -  39

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

ابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه الحس

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه   رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة -  41

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

لعام والخاص والبنون وله حك فتح وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال ا

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

ا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه رض -  41

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

مٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكو

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118 والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ :

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  42

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

عمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح وذلن عن جمٌع ا

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118مام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وا

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  43

ٌل الشرملسى له منفردا ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماع----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 
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الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118ٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : والتول

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  44

لٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ج/ تعلدت االداره والتو----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

بٌاالت وكافه االوراق المالٌه الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكم

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه  -  45

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----كة بالكاملوالمعنوٌه طرف الشر

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

ركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الش

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

افه حموله المادٌه جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بك -  46

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح 

رٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه الحسابات الجا

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

ضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن مت -  47

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

اص والبنون وله حك فتح وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخ

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

ماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة وتخالص بكافه حموله المادٌه جالل رضا اس -  48

ج/ تعلدت االداره والتولٌع واصبحت للشرٌن فرج اسماعٌل اسماعٌل الشرملسى له منفردا ----والمعنوٌه طرف الشركة بالكامل

هلٌه وشركات لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واال

الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه 

 28733برلم       21191118والتولٌع على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهر  العمارى والالم ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  49

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -ة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن تمس اصول الشرك

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

ه جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌ -  51

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118:  او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  51

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -صول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن تمس ا

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ارن جمهورٌه جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجم -  52

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118هم ، تارٌخ : او بعض اختصاصات

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  53

لتى اما التصرفات ا-وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

طارات وجمارن جمهورٌه جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى وم -  54

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118اختصاصاتهم ، تارٌخ :  او بعض

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  55

لتصرفات التى اما ا-وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

وانى ومطارات وجمارن جمهورٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  م -  56

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

 ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  57

اما التصرفات التى - وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام -  58

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

هم فى كل ولهم حك توكٌل غٌر -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  59

اما التصرفات التى -خارجها  وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

ر وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرو -  61

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

كٌل غٌرهم فى كل ولهم حك تو -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  61

اما التصرفات التى -ل مصر او خارجها وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخ -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه   رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  62

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

م حك توكٌل غٌرهم فى كل وله -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  63

اما التصرفات التى -واء داخل مصر او خارجها وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة س -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

ن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  64

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -ٌن تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمع

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  65

اما التصرفات التى -لشركة سواء داخل مصر او خارجها وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم ا -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

طة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه رضا رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌ -  66

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -ن مجتمعٌن تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌ

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  67

اما التصرفات التى -ات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفم -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  -  68

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -ع الشرٌكٌن مجتمعٌن تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌ

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  69

اما التصرفات التى -ود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العم -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه جالل رضا اسماعٌل  -  71

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن  تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

جالل رضا اسماعٌل الشرملسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  -  71

اما التصرفات التى -برام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها وله حك تولٌع االتفالٌات وا -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 
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 101 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اسماعٌل الشرملسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المرور وامام جمٌع  موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه  جالل رضا -  72

اما التصرفات التى -وله حك تولٌع االتفالٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -مصر العربٌه 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل  -فال تسرى اال بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن  تمس اصول الشركة او عمد المروض والرهون والسلفٌات

 28733برلم       21191118او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

سعد عبداللطٌف الصباحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدلت صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  73

 39632برلم       21191118

عبداللطٌف الصباحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدلت صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : سعد  -  74

 39632برلم       21191118

سعد عبداللطٌف الصباحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدلت صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  75

 39632برلم       21191118

بداللطٌف الصباحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدلت صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : سعد ع -  76

 39632برلم       21191118

دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  77

 39632برلم       21191118تارٌخ : 

دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  78

 39632برلم       21191118تارٌخ : 

دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  79

 39632برلم       21191118خ : تارٌ

دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  81

 39632برلم       21191118تارٌخ : 

نفردا وله بهذه الصفه حك سعد عبداللطٌف الصباحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح له م -  81

تمثٌل الشركة امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه والمؤسسات والشركات والجمعٌات والبنون والمصارف فى كافه 

معامالت الشركة وله منفردا حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون والمصارف والصندوق االجتماعى للتنمٌه وتمثٌل الشركة 

عنها بهذه الصفه وله حك توكٌل من ٌشاء فٌما سبك بشرط ان تكون كل تلن االعمال التى تصدر منه او من الوكٌل باسم  والتولٌع

 39632برلم       21191118الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

ه بهذه الصفه حك سعد عبداللطٌف الصباحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح له منفردا ول -  82

تمثٌل الشركة امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه والمؤسسات والشركات والجمعٌات والبنون والمصارف فى كافه 

معامالت الشركة وله منفردا حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون والمصارف والصندوق االجتماعى للتنمٌه وتمثٌل الشركة 

ذه الصفه وله حك توكٌل من ٌشاء فٌما سبك بشرط ان تكون كل تلن االعمال التى تصدر منه او من الوكٌل باسم والتولٌع عنها به

 39632برلم       21191118الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

صفه حك سعد عبداللطٌف الصباحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح له منفردا وله بهذه ال -  83

تمثٌل الشركة امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه والمؤسسات والشركات والجمعٌات والبنون والمصارف فى كافه 

معامالت الشركة وله منفردا حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون والمصارف والصندوق االجتماعى للتنمٌه وتمثٌل الشركة 

وله حك توكٌل من ٌشاء فٌما سبك بشرط ان تكون كل تلن االعمال التى تصدر منه او من الوكٌل باسم والتولٌع عنها بهذه الصفه 

 39632برلم       21191118الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

سعد عبداللطٌف الصباحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح له منفردا وله بهذه الصفه حك  -  84

مثٌل الشركة امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه والمؤسسات والشركات والجمعٌات والبنون والمصارف فى كافه ت

معامالت الشركة وله منفردا حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون والمصارف والصندوق االجتماعى للتنمٌه وتمثٌل الشركة 
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وكٌل من ٌشاء فٌما سبك بشرط ان تكون كل تلن االعمال التى تصدر منه او من الوكٌل باسم والتولٌع عنها بهذه الصفه وله حك ت

 39632برلم       21191118الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

 دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح له منفردا وله بهذه الصفه -  85

حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه والمؤسسات والشركات والجمعٌات والبنون والمصارف فى 

كافه معامالت الشركة وله منفردا حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون والمصارف والصندوق االجتماعى للتنمٌه وتمثٌل الشركة 

حك توكٌل من ٌشاء فٌما سبك بشرط ان تكون كل تلن االعمال التى تصدر منه او من الوكٌل باسم  والتولٌع عنها بهذه الصفه وله

 39632برلم       21191118الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

الصفه  دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح له منفردا وله بهذه -  86

حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه والمؤسسات والشركات والجمعٌات والبنون والمصارف فى 

كافه معامالت الشركة وله منفردا حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون والمصارف والصندوق االجتماعى للتنمٌه وتمثٌل الشركة 

فه وله حك توكٌل من ٌشاء فٌما سبك بشرط ان تكون كل تلن االعمال التى تصدر منه او من الوكٌل باسم والتولٌع عنها بهذه الص

 39632برلم       21191118الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

بهذه الصفه  دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح له منفردا وله -  87

حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه والمؤسسات والشركات والجمعٌات والبنون والمصارف فى 

كافه معامالت الشركة وله منفردا حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون والمصارف والصندوق االجتماعى للتنمٌه وتمثٌل الشركة 

ه الصفه وله حك توكٌل من ٌشاء فٌما سبك بشرط ان تكون كل تلن االعمال التى تصدر منه او من الوكٌل باسم والتولٌع عنها بهذ

 39632برلم       21191118الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

دا وله بهذه الصفه دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع لتصبح له منفر -  88

حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه واالدارٌه والمؤسسات والشركات والجمعٌات والبنون والمصارف فى 

كافه معامالت الشركة وله منفردا حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون والمصارف والصندوق االجتماعى للتنمٌه وتمثٌل الشركة 

ها بهذه الصفه وله حك توكٌل من ٌشاء فٌما سبك بشرط ان تكون كل تلن االعمال التى تصدر منه او من الوكٌل باسم والتولٌع عن

 39632برلم       21191118الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

ى التولٌع على مجاهد البهلول نصر السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصاته كمدٌر للشركة وله الحك ف -  89

كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للغٌر وامام كافه الجهات 

    21191116الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر ، تارٌخ : 

 55353م   برل

مجاهد البهلول نصر السعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الختصاصاته كمدٌر للشركة وله الحك فى التولٌع على  -  91

كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للغٌر وامام كافه الجهات 

    21191116ٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر ، تارٌخ : الحكومٌه والغ

 55353برلم   

برلم       21191116شفٌك شفٌك حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة ، تارٌخ :  -  91

15688 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله طرف الشركة  دمحم عطٌه السٌد الرجبى  -  92

 6146برلم       21191117، تارٌخ : 

دمحم عطٌه السٌد الرجبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله طرف الشركة  -  93

 6146برلم       21191117، تارٌخ : 

احمد مصطفى عطٌه السٌد الرجبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله  -  94

 6146برلم       21191117طرف الشركة ، تارٌخ : 
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 103 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حموله احمد مصطفى عطٌه السٌد الرجبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه  -  95

 6146برلم       21191117طرف الشركة ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع واصبحت -----دمحم عطٌه السٌد الرجبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  96

ك التولٌع بالرهن احمد مصطفى عطٌه السٌد الرجبى ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن ح -2مصطفى عطٌه السٌد الرجبى  -1للشرٌكٌن 

وااللتراض وكفاله الغٌر واالستدانه من جمٌع البنون ولهما حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام كافه الجهات الرسمٌه 

والحكومٌه واالفراد والشركات وكذلن حك التولٌع ولهما توكٌل الغٌر عنهما مجتمعٌن اومنفردٌن فى كل او بعض اختصاصاتهم ، 

 6146برلم       21191117تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع واصبحت -----دمحم عطٌه السٌد الرجبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركة -  97

احمد مصطفى عطٌه السٌد الرجبى ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن حك التولٌع بالرهن  -2مصطفى عطٌه السٌد الرجبى  -1للشرٌكٌن 

له الغٌر واالستدانه من جمٌع البنون ولهما حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام كافه الجهات الرسمٌه وااللتراض وكفا

والحكومٌه واالفراد والشركات وكذلن حك التولٌع ولهما توكٌل الغٌر عنهما مجتمعٌن اومنفردٌن فى كل او بعض اختصاصاتهم ، 

 6146برلم       21191117تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره -----مصطفى عطٌه السٌد الرجبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركةاحمد  -  98

احمد مصطفى عطٌه السٌد الرجبى ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن  -2مصطفى عطٌه السٌد الرجبى  -1والتولٌع واصبحت للشرٌكٌن 

ٌع البنون ولهما حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركة امام كافه حك التولٌع بالرهن وااللتراض وكفاله الغٌر واالستدانه من جم

الجهات الرسمٌه والحكومٌه واالفراد والشركات وكذلن حك التولٌع ولهما توكٌل الغٌر عنهما مجتمعٌن اومنفردٌن فى كل او بعض 

 6146برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره -----شركة تضامن  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌه الشركةاحمد مصطفى عطٌه السٌد الرجبى   -  99

احمد مصطفى عطٌه السٌد الرجبى ولهما مجتمعٌن اومنفردٌن  -2مصطفى عطٌه السٌد الرجبى  -1والتولٌع واصبحت للشرٌكٌن 

ه والتولٌع وتمثٌل الشركة امام كافه حك التولٌع بالرهن وااللتراض وكفاله الغٌر واالستدانه من جمٌع البنون ولهما حك االدار

الجهات الرسمٌه والحكومٌه واالفراد والشركات وكذلن حك التولٌع ولهما توكٌل الغٌر عنهما مجتمعٌن اومنفردٌن فى كل او بعض 

 6146برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------م الى عضوٌه الشركه دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ض -  111

هانى السٌد السٌد  -4محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  -3احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  -2دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  -1واصبحت لكل من 

لجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات الصٌاد  مجمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه ا

لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف 

 51789برلم       21191117وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------عزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركه دمحم دمحم عبدال -  111

هانى السٌد السٌد  -4محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  -3احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  -2دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  -1واصبحت لكل من 

وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات  الصٌاد  مجمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع

لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف 

 51789برلم       21191117وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------هانى السٌد السٌد الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركه  -  112

هانى السٌد السٌد  -4محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  -3احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  -2دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  -1واصبحت لكل من 

مجمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات  الصٌاد 

لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف 

 51789برلم       21191117ق المالٌه والتولٌع ، تارٌخ : وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االورا

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------هانى السٌد السٌد الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركه  -  113

هانى السٌد السٌد  -4زٌز الفمى محمود دمحم عبدالع -3احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  -2دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  -1واصبحت لكل من 

الصٌاد  مجمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف 

 51789برلم       21191117ظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه والتولٌع ، تارٌخ : وت

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركه  -  114

هانى السٌد السٌد  -4محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  -3 عبدالعزٌز الفمى احمد دمحم -2دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  -1واصبحت لكل من 

الصٌاد  مجمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات 

ٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واال

 51789برلم       21191117وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركه  -  115

هانى السٌد السٌد  -4محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  -3احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  -2دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  -1واصبحت لكل من 

الصٌاد  مجمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات 

وله حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف لطاع االعمال العام والخاص والبنون 

 51789برلم       21191117وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركه  -  116

هانى السٌد السٌد  -4محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  -3احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  -2دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  -1واصبحت لكل من 

شركات الصٌاد  مجمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه و

لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف 

 51789برلم       21191117وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

ج/ تعدلت االداره والتولٌع ------مدٌر و شرٌن  ضم الى عضوٌه الشركه  محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  -  117

هانى السٌد السٌد  -4محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  -3احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  -2دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  -1واصبحت لكل من 

كة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه وشركات الصٌاد  مجمعٌن اومنفردٌن حك االداره والتولٌع وذلن عن جمٌع اعمال الشر

لطاع االعمال العام والخاص والبنون وله حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع والسحب باسم الشركة وتحرٌر وصرف 

 51789برلم       21191117وتظهٌر الشٌكات والكمبٌاالت وكافه االوراق المالٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهرالعمارى والالم  -  118

المرور وامام جمٌع موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه مصر العربٌة والضرائب العامه وضرائب المبٌعات والمٌمه المضافه ولهم 

اما التصرفات التى تمس اصول الشركة -والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها حك تولٌع االتمافٌات وابرام العمود 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -او عمد المروض اوالرهون او السلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 51789برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

العزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهرالعمارى والالم دمحم دمحم عبد -  119

المرور وامام جمٌع موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه مصر العربٌة والضرائب العامه وضرائب المبٌعات والمٌمه المضافه ولهم 

اما التصرفات التى تمس اصول الشركة -الشركة سواء داخل مصر او خارجها  حك تولٌع االتمافٌات وابرام العمود والصفمات باسم

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -او عمد المروض اوالرهون او السلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 51789برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهرالعمارى والالم هانى السٌد السٌد الصٌاد  ت -  111

المرور وامام جمٌع موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه مصر العربٌة والضرائب العامه وضرائب المبٌعات والمٌمه المضافه ولهم 

اما التصرفات التى تمس اصول الشركة -خل مصر او خارجها حك تولٌع االتمافٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء دا

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -او عمد المروض اوالرهون او السلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 51789برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهرالعمارى والالم هانى السٌد السٌد الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  111

المرور وامام جمٌع موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه مصر العربٌة والضرائب العامه وضرائب المبٌعات والمٌمه المضافه ولهم 

اما التصرفات التى تمس اصول الشركة -ا حك تولٌع االتمافٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -او عمد المروض اوالرهون او السلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 51789برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

كافه انواع االوراق المالٌه وامام الشهرالعمارى والالم  احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على -  112

المرور وامام جمٌع موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه مصر العربٌة والضرائب العامه وضرائب المبٌعات والمٌمه المضافه ولهم 

ات التى تمس اصول الشركة اما التصرف-حك تولٌع االتمافٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -او عمد المروض اوالرهون او السلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 51789برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

الوراق المالٌه وامام الشهرالعمارى والالم احمد دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على كافه انواع ا -  113

المرور وامام جمٌع موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه مصر العربٌة والضرائب العامه وضرائب المبٌعات والمٌمه المضافه ولهم 

صول الشركة اما التصرفات التى تمس ا-حك تولٌع االتمافٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -او عمد المروض اوالرهون او السلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 51789برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

ٌه وامام الشهرالعمارى والالم محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على كافه انواع االوراق المال -  114

المرور وامام جمٌع موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه مصر العربٌة والضرائب العامه وضرائب المبٌعات والمٌمه المضافه ولهم 

اما التصرفات التى تمس اصول الشركة -حك تولٌع االتمافٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -و عمد المروض اوالرهون او السلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ا

 51789برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

هرالعمارى والالم محمود دمحم عبدالعزٌز الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على كافه انواع االوراق المالٌه وامام الش -  115

المرور وامام جمٌع موانى ومطارات وجمارن جمهورٌه مصر العربٌة والضرائب العامه وضرائب المبٌعات والمٌمه المضافه ولهم 

اما التصرفات التى تمس اصول الشركة -حك تولٌع االتمافٌات وابرام العمود والصفمات باسم الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

ولهم حك توكٌل غٌرهم فى كل او بعض -اوالرهون او السلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن  او عمد المروض

 51789برلم       21191117اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191112عرفى غٌر مسجل شركة تضامن ، تارٌخ :  تمادر ٌوسف المعصراوي وشرٌكها  شركة تضامن  -  1

28111 

    21191118دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 39632برلم   

برلم       21191118تارٌخ : سعد عبداللطٌف الصباحى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  3

39632 

    21191118دمحم ابوالعنٌن ابوالمجد على عكاشه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 39632برلم   

   برلم    21191118سعد عبداللطٌف الصباحى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

39632 

 11923برلم       21191128دمحم نبٌل مرسى عبده وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 53271برلم       21191128دمحم الدسولى مصطفى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

 ــــــــــــــــــــــ    

 م  األحكا   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 36845برلم       21191111، تارٌخ :  7762  2119-11-21محٌسن لالستٌراد والتصدٌر  ج/ -  1

 36313برلم       21191111، تارٌخ :  7764  2114-6-7دمحم دمحم عبدالفتاح دمحم لرٌش  ج/ -  2

 36313برلم       21191111، تارٌخ :  7765  2119-6-7دمحم دمحم عبدالفتاح دمحم لرٌش  ج/ -  3

 39981برلم       21191111، تارٌخ :  7733  2116-11-4على محمود على ابورحاب  ج/ -  4

 44473برلم       21191111، تارٌخ :  7758  2119-11-12اٌمن نبٌه عبدالحمٌد دمحم  ج/ -  5

 24558برلم       21191111، تارٌخ :  7751  2115-2-2صٌدلٌه د / جٌهان دمحم الجدٌده  ج/ -  6

 24558برلم       21191111، تارٌخ :  7749  2113-5-3صٌدلٌه  ٌونس  ج/ -  7

 24558برلم       21191111، تارٌخ :  7751  2118-5-3صٌدلٌه  ٌونس  ج/ -  8

 44264برلم       21191111، تارٌخ :  7752  2119-9-22دمحم زٌن العابدٌن حسن ابراهٌم موسى  ج/ -  9

 38784برلم       21191111، تارٌخ :  7769  2115-12-26اسامه دمحم احمد ابوالحسن  ج/ -  11

 43756برلم       21191111، تارٌخ :  7768  2119-4-29كمال السٌد السعٌد ابوطالب  ج/ -  11

 25485برلم       21191112، تارٌخ :  7814  2113-9-6دمحم محمود دمحم زاٌد  ج/ -  12

 25485برلم       21191112، تارٌخ :  7815  2118-9-6دمحم محمود دمحم زاٌد  ج/ -  13

 39156برلم       21191112، تارٌخ :  7799  2116-3-24هانى نجٌب رزق نجٌب  ج/ -  14

 17597برلم       21191112، تارٌخ :  7784  2115-6-3سٌن علً بركات  ج/سامح ح -  15

 17597برلم       21191112، تارٌخ :  7785  2111-6-3سامح حسٌن علً بركات  ج/ -  16

 17597برلم       21191112، تارٌخ :  7813  2115-6-3سامح حسٌن علً بركات  ج/ -  17

 31171برلم       21191112، تارٌخ :  7773  2111-6-13/صٌدلٌه د/ابراهٌم الشٌخ  ج -  18

 31171برلم       21191112، تارٌخ :  7774  2116-6-13صٌدلٌه د/ابراهٌم الشٌخ  ج/ -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 15712برلم       21191112، تارٌخ :  7776  2119-9-23رضوان ابراهٌم عبدالسالم اسماعٌل  ج/ -  21

 41452برلم       21191113، تارٌخ :  7815  2117-9-21/دمحم السٌد ٌونس عٌسى  ج -  21

 36596برلم       21191113، تارٌخ :  7834  2114-8-17ابراهٌم عبدالصبور احمد الفمى  ج/ -  22

 36596برلم       21191113، تارٌخ :  7835  2119-8-17ابراهٌم عبدالصبور احمد الفمى  ج/ -  23

 41984برلم       21191113، تارٌخ :  7836  2118-1-3ٌل  ج/اشرف دمحم وحٌد طه خل -  24

 41366برلم       21191113، تارٌخ :  7825  2117-1-11فوزٌه عثمان عثمان طاهر  ج/ -  25

 11531برلم       21191113، تارٌخ :  7838  2113-6-14خالد ابراهٌم دمحم الجاوٌش  ج/ -  26

 11531برلم       21191113، تارٌخ :  7839  2118-6-14ج/  خالد ابراهٌم دمحم الجاوٌش -  27

 11531برلم       21191113، تارٌخ :  7841  2113-6-14خالد ابراهٌم دمحم الجاوٌش  ج/ -  28

 11531برلم       21191113، تارٌخ :  7841  2118-6-14خالد ابراهٌم دمحم الجاوٌش  ج/ -  29

 14733برلم       21191113، تارٌخ :  7827  2119-6-12ن  ج/احمد عبدالهادي علً عثما -  31

 36489برلم       21191117، تارٌخ :  7844  2114-7-21حمزه رزق الششتاوى بلح  ج/ -  31

 36489برلم       21191117، تارٌخ :  7845  2119-7-21حمزه رزق الششتاوى بلح  ج/ -  32

 36463برلم       21191117، تارٌخ :  7847  2119-7-14رمضان حمدي دمحم لندٌل  ج/ -  33

 44144برلم       21191117، تارٌخ :  7871  2119-9-4دمحم فؤاد توفٌك ابراهٌم ورده  ج/ -  34

 44467برلم       21191117، تارٌخ :  7861  2119-11-11حسام نبٌل نصر موسى  ج/ -  35

 33562برلم       21191117، تارٌخ :  7874  2117/11/23-مصطفً احمد صفوت صالح اسماعٌل  ج -  36

 36871برلم       21191117، تارٌخ :  7869  2119-11-27رامى عبدالفتاح محمود ابوزٌد  ج/ -  37

 14361برلم       21191117، تارٌخ :  7851  2114-5-8احمد دمحم ابراهٌم حزو  ج/ -  38

 14361برلم       21191117، تارٌخ :  7851  2119-5-8احمد دمحم ابراهٌم حزو  ج/ -  39

 14361برلم       21191117، تارٌخ :  7852  2114-5-8احمد دمحم ابراهٌم حزو  ج/ -  41

 14361برلم       21191117، تارٌخ :  7853  2119-5-8احمد دمحم ابراهٌم حزو  ج/ -  41

 44428برلم       21191117، تارٌخ :  7871  2119-11-3العبد سالم عبدالعزٌز شعٌب  ج/ -  42

 27971برلم       21191117، تارٌخ :  7866  2119-11-21اٌهاب عبدهللا على غدٌه  ج/ -  43

 43362برلم       21191118، تارٌخ :  7877  2119-1-2عصام المغاورى دمحم المطب  ج/ -  44

 41571برلم       21191118 ، تارٌخ : 7919  2117-11-8مرلص جبران سعد عوض  ج/ -  45

 37811برلم       21191118، تارٌخ :  7917  2115-5-21فتحى فرج جاب هللا ابونجاح  ج/ -  46



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 31667برلم       21191118، تارٌخ :  7881  2116-4-18السعٌد سمٌر دمحم الرشٌدى  ج/ -  47

 31947برلم       21191118 ، تارٌخ : 7881  2119-8-19احمد حمدى على المرسى عٌد  ج/ -  48

 23785برلم       21191118، تارٌخ :  7911  2119-6-28هارون عبدالشافى الغرٌب وهدان  ج/ -  49

 29956برلم       21191118، تارٌخ :  7891  2111-12-28دمحم احمد دمحم النفاض  ج/ -  51

 29956برلم       21191118، تارٌخ :  7892  2115-12-28دمحم احمد دمحم النفاض  ج/ -  51

 23785برلم       21191118، تارٌخ :  7899  2118-1-18هارون عبدالشافى الغرٌب وهدان  ج/ -  52

 4918برلم       21191118، تارٌخ :  7883  2119-6-21حسنه السٌد سعٌد راشد  ج/ -  53

 31947برلم       21191118، تارٌخ :  7879  2116-11-5احمد حمدى على المرسى عٌد  ج/ -  54

 34219برلم       21191118، تارٌخ :  7916  2118-3-3شرٌف مصطفى عطٌه السٌد الششتاوى  ج/ -  55

 34219برلم       21191118، تارٌخ :  7917  2119-11-19شرٌف مصطفى عطٌه السٌد الششتاوى  ج/ -  56

 14297برلم       21191118تارٌخ : ،  7913  2119-5-3حامد طاهر المعداوى منصور  ج/ -  57

 27728برلم       21191119، تارٌخ :  7932  2119-9-15صٌدلٌه د/سعود احمد  ج/ -  58

 11345برلم       21191119، تارٌخ :  7952  2118-2-5امٌر حلمى تادرس ابراهٌم  ج/ -  59

 36718برلم       21191119، تارٌخ :  7954  2119-9-13رامى سٌد على شادى  ج/ -  61

 38162برلم       21191119، تارٌخ :  7953  2115/7/29-حمدان دمحم عطٌه دمحم ٌوسف  ج -  61

 44141برلم       21191119، تارٌخ :  7934  2119-8-4حسن حسن على منا  ج/ -  62

 14534برلم       21191119، تارٌخ :  7947  2119-5-25سهٌر عبد اللطٌف ابو زٌد  ج/ -  63

 14534برلم       21191119، تارٌخ :  7948  2114-5-25سهٌر عبد اللطٌف ابو زٌد  ج/ -  64

 14534برلم       21191119، تارٌخ :  7951  2119-5-25سهٌر عبد اللطٌف ابو زٌد  ج/ -  65

 43122برلم       21191119، تارٌخ :  7964  2119-4-15عبدهللا رفعت المطب ابوعبده  ج/ -  66

 44162برلم       21191119، تارٌخ :  7937  2119-8-11عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد الخرجاوى  ج/ -  67

 35837برلم       21191119، تارٌخ :  7961  2114/2/17-عبدالهادى كمال عبدالهادى شرٌف  ج -  68

 35837برلم       21191119، تارٌخ :  7962  2119/2/17-عبدالهادى كمال عبدالهادى شرٌف  ج -  69

 27728برلم       21191119، تارٌخ :  7933  2119-5-15صٌدلٌه د/ سعود احمد دمحم  ج/ -  71

 21717برلم       21191119، تارٌخ :  7955  2117/4/8-تامر للمالبس الجاهزه  ج -  71

 21717رلم   ب    21191119، تارٌخ :  7956  2112/4/8-تامر للمالبس الجاهزه  ج -  72

 21717برلم       21191119، تارٌخ :  7957  2117/4/8-تامر للمالبس الجاهزه  ج -  73



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11345برلم       21191119، تارٌخ :  7951  2117-11-15امٌر حلمى تادرس ابراهٌم  ج/ -  74

 18391برلم       21191119، تارٌخ :  7943  2115-9-27مجدي احمد دمحم العسٌوي  ج/ -  75

 11538برلم       21191111، تارٌخ :  7994  2118/6/15-دمحم مختار دمحم صٌام  ج -  76

 42159برلم       21191111، تارٌخ :  8112  2118-2-11فاروق المهدى عبدالسالم دمحم المهدى  ج/ -  77

 43867برلم       21191111، تارٌخ :  7981  2119-5-26حمدى احمد حسن كرات  ج/ -  78

 41377برلم       21191111، تارٌخ :  7991  2117/1/12-احمد البسطوٌسى سٌد احمد ابوحلٌمه  ج -  79

 42178برلم       21191111، تارٌخ :  7983  2118-2-17عمرو خٌرى اسماعٌل العربى  ج/ -  81

 18415م   برل    21191111، تارٌخ :  7998  2115-9-31دمحم عبدالرحمن حسٌن راشد  ج/ -  81

 18415برلم       21191111، تارٌخ :  7999  2111-9-31دمحم عبدالرحمن حسٌن راشد  ج/ -  82

 18415برلم       21191111، تارٌخ :  8111  2115-9-31دمحم عبدالرحمن حسٌن راشد  ج/ -  83

 16439برلم       21191111، تارٌخ :  7985  2115-1-16عماد عبدالمعتمد كامل عبدالسٌمع  ج/ -  84

 16439برلم       21191111، تارٌخ :  7986  2111-1-16عماد عبدالمعتمد كامل عبدالسٌمع  ج/ -  85

 16439برلم       21191111، تارٌخ :  7987  2115-1-16عماد عبدالمعتمد كامل عبدالسٌمع  ج/ -  86

 9188برلم       21191111: ، تارٌخ  7977  2117-4-12عماد احمد عبدالحمٌد مطحنه  ج/ -  87

 9188برلم       21191111، تارٌخ :  7978  2112-4-12عماد احمد عبدالحمٌد مطحنه  ج/ -  88

 9188برلم       21191111، تارٌخ :  7979  2117-4-12عماد احمد عبدالحمٌد مطحنه  ج/ -  89

 21127برلم       21191113 ، تارٌخ : 8131  2116-6-23اسامه دمحم بسٌونً ابو شمر  ج/ -  91

 27691برلم       21191113، تارٌخ :  8137  2119-9-8ٌوسف احمد احمد دمحم النحاس  ج/ -  91

 11149برلم       21191113، تارٌخ :  8121  2118-3-24على عبدالخالك البسٌونى عبدهللا  ج/ -  92

 11149برلم       21191113، تارٌخ :  8121  2118-3-24مكتب ابوعوف للتٌنمٌه الزراعٌه  ج/ -  93

 29219برلم       21191113، تارٌخ :  8111  2115-8-1احمد جالل مظهر محمود  ج/ -  94

 42194برلم       21191113، تارٌخ :  8118  2118-2-21راوٌه السٌد حسن الشهاوى  ج/ -  95

 39715برلم       21191114، تارٌخ :  8158  2116-7-17على دمحم رزق موسى  ج/ -  96

 5347برلم       21191114، تارٌخ :  8149  2119-11-1عبدالحً عبدالعزٌز شعٌشع الشاعر  ج/ -  97

 4911برلم       21191114، تارٌخ :  8153  2114-6-18نفوسه محمود احمد الهاللى  ج/ -  98

 4911برلم       21191114 ، تارٌخ : 8154  2119-6-18نفوسه محمود احمد الهاللى  ج/ -  99

 4911برلم       21191114، تارٌخ :  8155  2114-6-18نفوسه محمود احمد الهاللى  ج/ -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 4911برلم       21191114، تارٌخ :  8156  2119-6-18نفوسه محمود احمد الهاللى  ج/ -  111

 43531برلم       21191114خ : ، تارٌ 8152  2119-2-19نجالء رضا ابوالٌزٌد دمحم رزه  ج/ -  112

 37134برلم       21191114، تارٌخ :  8148  2119-12-9عزه مسعد عبدالعظٌم النبراوى  ج/ -  113

 1178برلم       21191114، تارٌخ :  8167  2116-8-3عاطف عبدالعلٌم حسٌن دٌوان  ج/ -  114

 38252برلم       21191114: ، تارٌخ  8147  2119-9-22ٌوسف دمحم دمحم نجا  ج/ -  115

 14211برلم       21191114، تارٌخ :  8171  2114-4-21ابراهٌم جمعه ابراهٌم ابوعبدون  ج/ -  116

 14211برلم       21191114، تارٌخ :  8172  2119-4-21ابراهٌم جمعه ابراهٌم ابوعبدون  ج/ -  117

 14211برلم       21191114، تارٌخ :  8173  2114-4-21ابراهٌم جمعه ابراهٌم ابوعبدون  ج/ -  118

 36774برلم       21191114، تارٌخ :  8163  2119-11-4عمام لالستٌراد والتصدٌر  ج/ -  119

 37899برلم       21191114، تارٌخ :  8161  2115-6-7عزه محمود عبدالفتاح مرسى بدر الدٌن  ج/ -  111

 21511برلم       21191115، تارٌخ :  8186  2117-3-9ى  ج/ٌاسر مسعود الششتاوى البدر -  111

 21511برلم       21191115، تارٌخ :  8187  2112-3-9ٌاسر مسعود الششتاوى البدرى  ج/ -  112

 21511برلم       21191115، تارٌخ :  8188  2117-3-9ٌاسر مسعود الششتاوى البدرى  ج/ -  113

 39765برلم       21191115، تارٌخ :  8199  2116-11-28مٌره  ج/مرعى سلٌمان سلٌمان ع -  114

 36464برلم       21191115، تارٌخ :  8127  2119-7-14دمحم امٌن حسن شوشه  ج/ -  115

 26615برلم       21191115، تارٌخ :  8196  2119-3-17محسن حسٌن دمحم الشونى  ج/ -  116

 15526برلم       21191115، تارٌخ :  8112  2119-9-5حامد احمد دمحم الجندي  ج/ -  117

 21513برلم       21191115، تارٌخ :  8113  2119-11-21دمحم دمحم سلٌمان جوده  ج/ -  118

 21513برلم       21191115، تارٌخ :  8114  2117-12-23دمحم دمحم سلٌمان جوده  ج/ -  119

 43146برلم       21191116، تارٌخ :  8162  2118-11-19امٌره سمٌر دمحم عبدالهادى  ج/ -  121

 31641برلم       21191116، تارٌخ :  8153  2116-4-16امٌر سٌد احمد الشربٌنً الشاعر  ج/ -  121

 41319برلم       21191116، تارٌخ :  8136  2117-1-2هنا رمضان دمحم مجاوى  ج/ -  122

 36824برلم       21191116، تارٌخ :  8167  2119-11-18هند عبداللطٌف متولً شتا  ج/ -  123

 38115برلم       21191116، تارٌخ :  8143  2115-7-19عفاف عبدالموى ابوالفتوح دمحم  ج/ -  124

 43937برلم       21191116، تارٌخ :  8142  2119-6-17هانى عبدالستار حسب ابوٌوسف  ج/ -  125

 41781برلم       21191116، تارٌخ :  8145  2117-11-25لطه  ج/ السٌد موسى موسى احمد -  126

 39277برلم       21191117، تارٌخ :  8121  2116-4-26جوده لتجارة مواد البناء  ج/ -  127



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 44433برلم       21191117، تارٌخ :  8199  2119-11-4حسنى عبدالرحٌم حسنى المزٌن  ج/ -  128

 34711برلم       21191117، تارٌخ :  8122  2113-5-28ل  ج/فتحى سعد حسن كام -  129

 34711برلم       21191117، تارٌخ :  8123  2118-5-28فتحى سعد حسن كامل  ج/ -  131

 35263برلم       21191117، تارٌخ :  8192  2113-9-24اسامه خٌرهللا عبدالبالى اللبٌشى  ج/ -  131

 35263برلم       21191117، تارٌخ :  8193  2118-9-24لى اللبٌشى  ج/اسامه خٌرهللا عبدالبا -  132

 3367برلم       21191117، تارٌخ :  8112  2118-5-18جمال حسٌن عبدهللا بالٌص  ج/ -  133

 3367برلم       21191117، تارٌخ :  8112  2118-5-18بالٌص لالستٌراد و التصدٌر  ج/ -  134

 3367برلم       21191117، تارٌخ :  8113  2118-4-16 بالٌص  ج/جمال حسٌن عبدهللا -  135

 3367برلم       21191117، تارٌخ :  8113  2118-4-16بالٌص لالستٌراد و التصدٌر  ج/ -  136

 39277برلم       21191117، تارٌخ :  8121  2116-7-26جوده لتجارة مواد البناء  ج/ -  137

 44446برلم       21191117، تارٌخ :  8111  2119-11-6طفى االخرج  ج/رمضان سلٌمان مص -  138

 34362برلم       21191117، تارٌخ :  8171  2118-3-26السعٌد عامر دمحم عوض  ج/ -  139

 32469برلم       21191117، تارٌخ :  8116  2112-2-28سنترال سعدون  ج/ -  141

 32469برلم       21191117، تارٌخ :  8117  2117-2-28سنترال سعدون  ج/ -  141

 4391برلم       21191117، تارٌخ :  8111  2119-2-6عبدالحفٌظ احمد عبدالحافظ شمس الدٌن الشهاوى  ج/ -  142

 23625برلم       21191117، تارٌخ :  8175  2117-12-24الجناٌنى لتدوٌر وخرازه البالستٌن  ج/ -  143

 23194برلم       21191117، تارٌخ :  8184  2117-9-31وح السٌد لاسم  ج/السٌد ابوالفت -  144

 23625برلم       21191117، تارٌخ :  8175  2117-12-24شعبان عبدالممصود شعبان الجناٌنً  ج/ -  145

 39285برلم       21191117، تارٌخ :  8179  2116-4-27جابر السٌد على الكنانى  ج/ -  146

 24191برلم       21191121، تارٌخ :  8129  2118-3-12 دمحم دمحم خلٌفه  ج/دمحم -  147

 22113برلم       21191121، تارٌخ :  8124  2117-6-1احمد السٌد السٌد شحاته  ج/ -  148

 22534برلم       21191121، تارٌخ :  8132  2117-7-31خالد العشري احمد العاٌدي  ج/ -  149

 22534برلم       21191121، تارٌخ :  7133  2112-7-31شري احمد العاٌدي  ج/خالد الع -  151

 22534برلم       21191121، تارٌخ :  8134  2117-7-31خالد العشري احمد العاٌدي  ج/ -  151

 31916برلم       21191121، تارٌخ :  8156  2116-11-31شعبان محمود دمحم العشه  ج/ -  152

 21731برلم       21191121، تارٌخ :  8165  2116-11-17دالمحسن دمحم عطاهللا  ج/هانً عب -  153

 21731برلم       21191121، تارٌخ :  8166  2111-11-17هانً عبدالمحسن دمحم عطاهللا  ج/ -  154



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21731برلم       21191121، تارٌخ :  8167  2116-11-17هانً عبدالمحسن دمحم عطاهللا  ج/ -  155

 11441برلم       21191121، تارٌخ :  8143  2112-12-1عالء الدٌن دمحم عبدالجلٌل السجٌنى  ج/ -  156

 11441برلم       21191121، تارٌخ :  8144  2117-12-1عالء الدٌن دمحم عبدالجلٌل السجٌنى  ج/ -  157

 11441برلم       21191121خ : ، تارٌ 8145  2112-12-1عالء الدٌن دمحم عبدالجلٌل السجٌنى  ج/ -  158

 11441برلم       21191121، تارٌخ :  8146  2117-12-1عالء الدٌن دمحم عبدالجلٌل السجٌنى  ج/ -  159

 35426برلم       21191121، تارٌخ :  8152  2118-11-6احمد دمحم عبدالرحمن مصطفى  ج/ -  161

 44526برلم       21191121، تارٌخ :  8148  2119-11-24السٌد الٌمانى عبدالصمد شكر  ج/ -  161

 23924برلم       21191121، تارٌخ :  8149  2113-2-3اٌمان دمحم عبدالجواد عطٌه  ج/ -  162

 23924برلم       21191121، تارٌخ :  8151  2118-2-3اٌمان دمحم عبدالجواد عطٌه  ج/ -  163

 27773برلم       21191121، تارٌخ :  8187  2119-9-25دمحم حمدى عبدالرحمن شومان  ج/ -  164

 26991برلم       21191121، تارٌخ :  8212  2114-5-8عبدالجلٌل احمد عبدالجلٌل دره  ج/ -  165

 26991برلم       21191121، تارٌخ :  8213  2119-5-8عبدالجلٌل احمد عبدالجلٌل دره  ج/ -  166

 16991برلم       21191121، تارٌخ :  8197  2115-3-26رضا احمد عثمان احمد  ج/ -  167

 16991برلم       21191121، تارٌخ :  8198  2111-3-26رضا احمد عثمان احمد  ج/ -  168

 16991برلم       21191121، تارٌخ :  8199  2115-3-26رضا احمد عثمان احمد  ج/ -  169

 43915برلم       21191121، تارٌخ :  8179  2119-6-11دمحم احمد دمحم عمر  ج/ -  171

 43524برلم       21191121، تارٌخ :  8177  2119-2-18ج/  Xmccاكس ام سى سى  -  171

 36714برلم       21191121، تارٌخ :  8184  2114-9-11امال محمود على منصور  ج/ -  172

 36714برلم       21191121، تارٌخ :  8185  2119-9-11امال محمود على منصور  ج/ -  173

 43524برلم       21191121، تارٌخ :  8177  2119-2-18اسالم محمود احمد نصٌر  ج/ -  174

 32276برلم       21191121، تارٌخ :  8186  2116-12-27فهمى سمٌر دمحم الدهان  ج/ -  175

 5339   برلم    21191122، تارٌخ :  8218  2119-9-28دمحم االخٌتار  ج/ -  176

 5339برلم       21191122، تارٌخ :  8219  2114-9-28دمحم االخٌتار  ج/ -  177

 5339برلم       21191122، تارٌخ :  8211  2119-9-28دمحم االخٌتار  ج/ -  178

 2611برلم       21191122، تارٌخ :  8221  2112-11-14اعتماد الرفاعى شعبان  ج/ -  179

 2611برلم       21191122، تارٌخ :  8221  2117-11-14اعى شعبان  ج/اعتماد الرف -  181

 2611برلم       21191122، تارٌخ :  8222  2112-11-14اعتماد الرفاعى شعبان  ج/ -  181



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2611برلم       21191122، تارٌخ :  8223  2117-11-14اعتماد الرفاعى شعبان  ج/ -  182

 27642برلم       21191122، تارٌخ :  8219  2119-8-28حافظ  ج/جمال ناصر خلٌفه عبدال -  183

 23761برلم       21191122، تارٌخ :  8229  2113-1-14احمد عصام عبدالشافى البهلوان  ج/ -  184

 23761برلم       21191122، تارٌخ :  8231  2118-1-14احمد عصام عبدالشافى البهلوان  ج/ -  185

 5339برلم       21191122، تارٌخ :  8211  2119-9-28ٌار  ج/دمحم االخت -  186

 5339برلم       21191122، تارٌخ :  8212  2114-9-28دمحم االختٌار  ج/ -  187

 5339برلم       21191122، تارٌخ :  8213  2119-9-28دمحم االختٌار  ج/ -  188

 27557برلم       21191122، تارٌخ :  8237  2119-8-14ابراهٌم عبدالسالم على حسن  ج/ -  189

 27557برلم       21191122، تارٌخ :  8238  2114-8-14ابراهٌم عبدالسالم على حسن  ج/ -  191

 27557برلم       21191122، تارٌخ :  8239  2119-8-14ابراهٌم عبدالسالم على حسن  ج/ -  191

 8142برلم       21191123، تارٌخ :  8258  2111-9-2والتطهٌر  ج/دمحم كامل دمحم ابراهٌم للمماوالت الحفر  -  192

 8142برلم       21191123، تارٌخ :  8259  2116-9-2دمحم كامل دمحم ابراهٌم للمماوالت الحفر والتطهٌر  ج/ -  193

 8142برلم       21191123، تارٌخ :  8261  2111-9-2دمحم كامل دمحم ابراهٌم للمماوالت الحفر والتطهٌر  ج/ -  194

 8142برلم       21191123، تارٌخ :  8261  2116-9-2دمحم كامل دمحم ابراهٌم للمماوالت الحفر والتطهٌر  ج/ -  195

 8142برلم       21191123، تارٌخ :  8258  2111-9-2دمحم كامل دمحم ابراهٌم شلبٌه  ج/ -  196

 8142برلم       21191123، تارٌخ :  8259  2116-9-2دمحم كامل دمحم ابراهٌم شلبٌه  ج/ -  197

 8142برلم       21191123، تارٌخ :  8261  2111-9-2دمحم كامل دمحم ابراهٌم شلبٌه  ج/ -  198

 8142برلم       21191123، تارٌخ :  8261  2116-9-2دمحم كامل دمحم ابراهٌم شلبٌه  ج/ -  199

 12311برلم       21191123، تارٌخ :  8271  2113-9-27ٌه  ج/مكتب البحٌرى لالعمال الهندس -  211

 12311برلم       21191123، تارٌخ :  8272  2118-9-27مكتب البحٌرى لالعمال الهندسٌه  ج/ -  211

 12311برلم       21191123، تارٌخ :  8273  2113-9-27مكتب البحٌرى لالعمال الهندسٌه  ج/ -  212

 12311برلم       21191123، تارٌخ :  8274  2118-9-27رى لالعمال الهندسٌه  ج/مكتب البحٌ -  213

 24181برلم       21191123، تارٌخ :  8276  2118-3-1جمال عبدالعزٌز مصطفً اسماعٌل  ج/ -  214

 29298برلم       21191123، تارٌخ :  8247  2111-8-16عبدالوهاب احمد عبدالعزٌز الشهاوى  ج/ -  215

 29298برلم       21191123، تارٌخ :  8248  2115-8-16عبدالوهاب احمد عبدالعزٌز الشهاوى  ج/ -  216

 26511برلم       21191123، تارٌخ :  8252  2114-2-28دمحم دمحم نعٌم دروٌش  ج/ -  217

 26511برلم       21191123، تارٌخ :  8253  2119-2-28دمحم دمحم نعٌم دروٌش  ج/ -  218



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 44343برلم       21191124، تارٌخ :  8288  2119-11-14احمد الشحات البلتاجى ابراهٌم شلبى  ج/ -  219

 26488برلم       21191124، تارٌخ :  8319  2119-2-28دمحم صالح المرسً شتا  ج/ -  211

 26488 برلم      21191124، تارٌخ :  8321  2114-2-28دمحم صالح المرسً شتا  ج/ -  211

 26488برلم       21191124، تارٌخ :  8321  2119-2-28دمحم صالح المرسً شتا  ج/ -  212

 11417برلم       21191124، تارٌخ :  8317  2118-5-25ولٌد السٌد السٌد علً الدغٌدي  ج/ -  213

 27814لم   بر    21191124، تارٌخ :  8291  2119-11-2سامح السٌد المتولً ابراهٌم  ج/ -  214

 29518برلم       21191124، تارٌخ :  8297  2119-9-2اٌهاب زكرٌا دمحم النجار  ج/ -  215

 27814برلم       21191124، تارٌخ :  8291  2119-11-2سامح السٌد المتولً لتجاره االدوات الكهربائٌه  ج/ -  216

 36972برلم       21191124ارٌخ : ، ت 8299  2119-11-19حسن جالل رمضان احمد لاسم  ج/ -  217

 12914برلم       21191124، تارٌخ :  8293  2113-12-6فوزي غازي ابوشعٌشع غازي  ج/ -  218

 12914برلم       21191124، تارٌخ :  8294  2118-12-6فوزي غازي ابوشعٌشع غازي  ج/ -  219

 12914برلم       21191124رٌخ : ، تا 8295  2113-12-6فوزي غازي ابوشعٌشع غازي  ج/ -  221

 12914برلم       21191124، تارٌخ :  8296  2118-12-6فوزي غازي ابوشعٌشع غازي  ج/ -  221

 33831برلم       21191124، تارٌخ :  8316  2117-12-17ولٌد امٌن عبدالحمٌد امٌن شاهٌن  ج/ -  222

 41899برلم       21191127، تارٌخ :  8349  2117-12-12احمد رمزى ابراهٌم اسماعٌل  ج/ -  223

 27731برلم       21191127، تارٌخ :  8353  2119-9-15عالء ابراهٌم احمد هلٌل  ج/ -  224

 39782برلم       21191127، تارٌخ :  8327  2116-8-4ماجد السعٌد دمحم على  ج/ -  225

 15324برلم       21191128تارٌخ :  ، 8374  2119-8-14جورج وصفى سعد جاب هللا  ج/ -  226

 17212برلم       21191128، تارٌخ :  8395  2111-4-17حنان فتحً حسانٌن حشٌش  ج/ -  227

 17212برلم       21191128، تارٌخ :  8396  2115-4-17حنان فتحً حسانٌن حشٌش  ج/ -  228

 32119برلم       21191128، تارٌخ :  8388  2111-11-15عماد عبدالسالم عبدالعزٌز ابوغالى  ج/ -  229

 32119برلم       21191128، تارٌخ :  8389  2116-11-15عماد عبدالسالم عبدالعزٌز ابوغالى  ج/ -  231

 43727برلم       21191128، تارٌخ :  8381  2119-4-16فرٌد السٌد السٌد البحٌرى  ج/ -  231

 41624برلم       21191128، تارٌخ :  8373  2117-11-18حسام السٌد الششتاوى ادرٌس  ج/ -  232

 31622برلم       21191128، تارٌخ :  8382  2111-4-13احمد فخري ابراهٌم العٌاري  ج/ -  233

 31622برلم       21191128، تارٌخ :  8383  2116-4-13احمد فخري ابراهٌم العٌاري  ج/ -  234

برلم       21191128، تارٌخ :  8392  2119-11-13ت الهندسٌه واالستٌراد والتصدٌر  ج/وائل عبد الداٌم للمنتجا -  235

15856 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 35161برلم       21191128، تارٌخ :  8386  2113-8-25سنا خلٌل ابراهٌم سٌف الدٌن  ج/ -  236

 35161برلم       21191128، تارٌخ :  8387  2118-8-25سنا خلٌل ابراهٌم سٌف الدٌن  ج/ -  237

 33945برلم       21191128، تارٌخ :  8359  2113-1-17ام دمحم سعد سٌداحمد دمحم  ج/ -  238

 33945برلم       21191128، تارٌخ :  8361  2118-1-17ام دمحم سعد سٌداحمد دمحم  ج/ -  239

 8119برلم       21191128، تارٌخ :  8397  2118-8-26عطٌه عبدالرازق عطٌه  ج/ -  241

 8119برلم       21191128، تارٌخ :  8398  2113-8-26عطٌه عبدالرازق عطٌه  ج/ -  241

 8119برلم       21191128، تارٌخ :  8399  2118-8-26عطٌه عبدالرازق عطٌه  ج/ -  242

 43342برلم       21191129، تارٌخ :  8425  2118-12-26ابولمر للتورٌدات الفندلٌه  ج/ -  243

 43342برلم       21191129، تارٌخ :  8425  2118-12-26فؤاد لتجاره المفروشات  ج/ -  244

 35851برلم       21191129، تارٌخ :  8428  2119-2-19دمحم رأفت رفعت السٌد الصم  ج/ -  245

 24174برلم       21191131، تارٌخ :  8437  2118-3-1رضا دمحم دمحم البٌلى بركات  ج/ -  246

 22137برلم       21191131، تارٌخ :  8448  2112-5-21دمحم مسعد دمحم رضوان  ج/ -  247

 22137برلم       21191131، تارٌخ :  8449  2117-5-21دمحم مسعد دمحم رضوان  ج/ -  248

 34212برلم       21191131، تارٌخ :  8458  2118-3-2اسعد عبدالشهٌد الٌمانى السٌد  ج/ -  249

 32713برلم       21191131، تارٌخ :  8466  2112-4-11خضره احمد داغر  ج/ -  251

 32713برلم       21191131، تارٌخ :  8467  2117-4-11خضره احمد داغر  ج/ -  251

 33215برلم       21191131، تارٌخ :  8452  2112-7-17ام كلثوم منصور فرج الكٌمانى  ج/ -  252

 33215برلم       21191131، تارٌخ :  8453  2117-7-17فرج الكٌمانى  ج/ام كلثوم منصور  -  253

 22227برلم       21191131، تارٌخ :  8439  2112-6-22عبدالحً مسعد عبدالحً الٌمانً  ج/ -  254

 22227برلم       21191131، تارٌخ :  8441  2117-6-22عبدالحً مسعد عبدالحً الٌمانً  ج/ -  255

 34212برلم       21191131، تارٌخ :  8459  2119-6-19عد عبدالشهٌد الٌمانى السٌد  ج/اس -  256

 41145برلم       21191131، تارٌخ :  8441  2117-6-25عادل ابراهٌم دمحم الشرلاوى  ج/ -  257

 43475برلم       21191131، تارٌخ :  8483  2119-2-6دمحم صبرى احمد دمحم  ج/ -  258

 38915برلم       21191131، تارٌخ :  8495  2116-1-16سوسن السٌد صابر مصطفى  ج/ -  259

 35981برلم       21191131، تارٌخ :  8511  2119-3-31محمود السٌد عثمان دروٌش  ج/ -  261

 18321برلم       21191131، تارٌخ :  8485  2111-9-18ابراهٌم دمحم مرسً شعبان  ج/ -  261

 18321برلم       21191131، تارٌخ :  8486  2115-9-18اهٌم دمحم مرسً شعبان  ج/ابر -  262



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 44212برلم       21191131، تارٌخ :  8476  2119-9-15احمد ابراهٌم ابراهٌم الجمٌزى  ج/ -  263

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 44452برلم       21191111، تارٌخ :  7766  2119-11-9وشركاه  ج/ دمحم الجمٌزى -  1

 44452برلم       21191111، تارٌخ :  7766  2119-11-9دمحم الجمٌزى وشركاه  ج/ -  2

 28111برلم       21191112، تارٌخ :  7787  2119-12-19تمادر ٌوسف المعصراوي وشرٌكها  ج/ -  3

 21977برلم       21191113، تارٌخ :  7828  2116-12-3الوهاب و شرٌكه  ج/دمحم عبد -محل الزعٌم  -  4

 21977برلم       21191113، تارٌخ :  7828  2116-12-3معمل الزعٌم دمحم عبدالوهاب وشرٌكه  ج/ -  5

 21977برلم       21191113، تارٌخ :  7829  2111-12-3دمحم عبدالوهاب و شرٌكه  ج/ -محل الزعٌم  -  6

 21977برلم       21191113، تارٌخ :  7829  2111-12-3معمل الزعٌم دمحم عبدالوهاب وشرٌكه  ج/ -  7

 21977برلم       21191113، تارٌخ :  7831  2116-12-3دمحم عبدالوهاب و شرٌكه  ج/ -محل الزعٌم  -  8

 21977برلم       21191113 ، تارٌخ : 7831  2116-12-3معمل الزعٌم دمحم عبدالوهاب وشرٌكه  ج/ -  9

    21191113، تارٌخ :  7821  2118/9/12-شركة دمحم غازى غازى الملٌوبى وشرٌكه عبدالمنعم دمحم ابراهٌم ابولمر  ج -  11

 42941برلم   

 14226برلم       21191117، تارٌخ :  7856  2114-4-26اشرف حسانٌن ناجً وشركاه  ج/ -  11

 14226برلم       21191117، تارٌخ :  7857  2119-4-26جً وشركاه  ج/اشرف حسانٌن نا -  12

 14226برلم       21191117، تارٌخ :  7858  2114-4-26اشرف حسانٌن ناجً وشركاه  ج/ -  13

 14226برلم       21191117، تارٌخ :  7859  2119-4-26اشرف حسانٌن ناجً وشركاه  ج/ -  14

 3989برلم       21191118، تارٌخ :  7911  2113-11-17السالم وشرٌكته  ج/شركه باسم احمد عبد -  15

 3989برلم       21191118، تارٌخ :  7912  2118-11-17شركه باسم احمد عبدالسالم وشرٌكته  ج/ -  16

 2831برلم       21191118، تارٌخ :  7911  2112-12-14عبد الكرٌم دمحم وشركاه  ج/ -  17

 2831برلم       21191118، تارٌخ :  7911  2112-12-14د دمحم عبد الكرٌم وشرٌكته  ج/السعٌ -  18

 2831برلم       21191118، تارٌخ :  7911  2117-12-14عبد الكرٌم دمحم وشركاه  ج/ -  19

 2831برلم       21191118، تارٌخ :  7911  2117-12-14السعٌد دمحم عبد الكرٌم وشرٌكته  ج/ -  21

برلم       21191118، تارٌخ :  7918  2119-8-27ابراهٌم جمال سالم وشرٌكه  ج/ -عرب جروب موتورز لالستٌراد  -  21

44121 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191118، تارٌخ :  7918  2119-8-27عمرو الدمنهورى وشركاه  ج/ -عرب جروب موتورز لالستٌراد  -  22

44121 

 27519برلم       21191119، تارٌخ :  7922  2119-8-4النملً وشرٌكتها  ج/ضحً مرزوق -مكتبه انس بن مالن  -  23

، تارٌخ :  7922  2119-8-4مكتبه انس بن مالن التجارٌه لنشر وتوزٌع الكتب ) ضحى مرزوق وشرٌكتها (  ج/ -  24

 27519برلم       21191119

 7258برلم       21191111، تارٌخ :  7968  2119-11-11شركة عماد دمحم مصطفى الغنام و شركاه  ج/ -  25

 7898برلم       21191111، تارٌخ :  7992  2111-6-26عزت فهمً دمحم شحاته وشرٌكته  ج/ -  26

 7898برلم       21191111، تارٌخ :  7992  2111-6-26عزت فهمً دمحم شحاته وشركاه  ج/ -  27

 7898برلم       21191111، تارٌخ :  7993  2116-6-26عزت فهمً دمحم شحاته وشرٌكته  ج/ -  28

 7898برلم       21191111، تارٌخ :  7993  2116-6-26عزت فهمً دمحم شحاته وشركاه  ج/ -  29

 3513برلم       21191111، تارٌخ :  7971  2118-7-4عماد دمحم مصطفى الغنام وشركاه  ج/ -  31

 3513برلم       21191111، تارٌخ :  7969  2118-7-4عماد دمحم مصطفى الغنام وشركاه  ج/ -  31

 44134برلم       21191114، تارٌخ :  8179  2119-9-2حسن عبدالعال وشرٌكته  ج/ -  32

 44134برلم       21191114، تارٌخ :  8179  2119-9-2حسن عبدالعال وشركاه  ج/ -  33

 44134برلم       21191114خ : ، تارٌ 8179  2119-9-2حسن عبدالعال وشرٌكته  ج/ -  34

 44134برلم       21191114، تارٌخ :  8179  2119-9-2حسن عبدالعال وشركاه  ج/ -  35

 16611برلم       21191115، تارٌخ :  8126  2115-2-6مرفت حامد الحورانً وشرٌكتها  ج/ -  36

 16611برلم       21191115، تارٌخ :  8126  2115-2-6مرفت حامد الحورانً شركائها  ج/ -  37

 6616برلم       21191115، تارٌخ :  8113  2115-7-2عالء فؤاد ٌوسف عٌسى وشرٌكته  ج/ -  38

 21864برلم       21191115، تارٌخ :  8122  2111-11-11سونه احمد الغرٌب شاهٌن وشركاها  ج/ -  39

 21864برلم       21191115، تارٌخ :  8122  2111-11-11/شركة الدكتور / دمحم احمد الغرٌب شاهٌن وشركاه  ج -  41

 21864برلم       21191115، تارٌخ :  8123  2116-11-11سونه احمد الغرٌب شاهٌن وشركاها  ج/ -  41

 21864برلم       21191115، تارٌخ :  8123  2116-11-11شركة الدكتور / دمحم احمد الغرٌب شاهٌن وشركاه  ج/ -  42

 15172برلم       21191115، تارٌخ :  8115  2114-7-26وداد حسن ومحمود الشرلاوى  ج/ -  43

 15172برلم       21191115، تارٌخ :  8116  2119-7-26وداد حسن ومحمود الشرلاوى  ج/ -  44

 15172برلم       21191115، تارٌخ :  8117  2114-7-26وداد حسن ومحمود الشرلاوى  ج/ -  45

 15172برلم       21191115، تارٌخ :  8118  2119-7-26وداد حسن ومحمود الشرلاوى  ج/ -  46

 15688برلم       21191116، تارٌخ :  8156  2114-9-22دمحم شفٌك وشركاه  ج/ -  47



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 15688برلم       21191116، تارٌخ :  8157  2119-9-22دمحم شفٌك وشركاه  ج/ -  48

 15688برلم       21191116، تارٌخ :  8158  2114-9-22ج/ دمحم شفٌك وشركاه  -  49

 15688برلم       21191116، تارٌخ :  8159  2119-9-22دمحم شفٌك وشركاه  ج/ -  51

 4331برلم       21191116، تارٌخ :  8155  2119-1-22السٌده الجمال وشركاها  ج/ -  51

، تارٌخ :  8149  2118-12-2لسٌد دمحم السعٌد المعداوى وشركاها(  ج/شركه الحصاد للمشروعات الزراعٌه )دٌنا ا -  52

 35541برلم       21191116

، تارٌخ :  8149  2118-12-2دالٌا السٌد دمحم السعٌد المعداوى وشركاها  ج/ -شركه الحصاد للمشروعات الزراعٌه  -  53

 35541برلم       21191116

، تارٌخ :  8149  2118-12-2دٌنا السٌد دمحم السعٌد المعداوى وشرٌكها  ج/ -عٌه شركة الحصاد للمشروعات الزرا -  54

 35541برلم       21191116

، تارٌخ :  8149  2118-12-2شركة الحصاد للمشروعات الزراعٌه ) دٌنا السٌد دمحم السعٌد المعداوى وشركائها (  ج/ -  55

 35541برلم       21191116

 28526برلم       21191121، تارٌخ :  8141  2111-3-16اطمه عبدالفتاح صدٌك و شرٌكتها  ج/ف -لصر السالم  -  56

 28526برلم       21191121، تارٌخ :  8141  2115-3-16فاطمه عبدالفتاح صدٌك و شرٌكتها  ج/ -لصر السالم  -  57

 2729برلم       21191121، تارٌخ :  8162  2117-11-18شركه / كماالت عبدالغنى ابراهٌم موسى وشركاها  ج/ -  58

 11916برلم       21191121، تارٌخ :  8169  2118-8-12ممدوح عبدالحى كامل والسٌد عبدالحلٌم سند  ج/ -  59

 41572برلم       21191124، تارٌخ :  8316  2117-11-8دمحم مصطفى كمال وشركاه  ج/ -  61

 2956برلم       21191127، تارٌخ :  8341  2119-9-15لشامى وشركاه  ج/عبدالرحمن سٌف النصر عبدالرحمن ا -  61

 24286برلم       21191128، تارٌخ :  8368  2118-3-22شركه حنان عٌد دمحم النمر وشرٌكتها  ج/ -  62

 24286برلم       21191128، تارٌخ :  8369  2113-3-22شركه حنان عٌد دمحم النمر وشرٌكتها  ج/ -  63

 24286برلم       21191128، تارٌخ :  8371  2118-3-22شركه حنان عٌد دمحم النمر وشرٌكتها  ج/ -  64

 11923برلم       21191128، تارٌخ :  8362  2113-3-7دمحم نبٌل مرسى عبده وشرٌكه  ج/ -  65

 11923  برلم     21191128، تارٌخ :  8363  2118-3-7دمحم نبٌل مرسى عبده وشرٌكه  ج/ -  66

 11923برلم       21191128، تارٌخ :  8364  2113-3-7دمحم نبٌل مرسى عبده وشرٌكه  ج/ -  67

 11923برلم       21191128، تارٌخ :  8365  2118-3-7دمحم نبٌل مرسى عبده وشرٌكه  ج/ -  68

 16781برلم       21191129، تارٌخ :  8423  2115-2-26احمد عوض وشركاه  ج/ -  69

 15119برلم       21191129، تارٌخ :  8415  2114-7-21خالد عبدهللا دمحم الشرلاوى وشرٌكته  ج/ -  71

 15119برلم       21191129، تارٌخ :  8416  2119-7-21خالد عبدهللا دمحم الشرلاوى وشرٌكته  ج/ -  71

 15119برلم       21191129خ : ، تارٌ 8417  2114-7-21خالد عبدهللا دمحم الشرلاوى وشرٌكته  ج/ -  72



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 15119برلم       21191129، تارٌخ :  8418  2119-7-21خالد عبدهللا دمحم الشرلاوى وشرٌكته  ج/ -  73

 14464برلم       21191131، تارٌخ :  8468  2114-5-17مجدي بدوي ومسعد لدري محمود  ج/ -  74

 14464برلم       21191131، تارٌخ :  8469  2119-5-17مجدي بدوي ومسعد لدري محمود  ج/ -  75

 14464برلم       21191131، تارٌخ :  8471  2114-5-17مجدي بدوي ومسعد لدري محمود  ج/ -  76

 14464برلم       21191131، تارٌخ :  8471  2119-5-17مجدي بدوي ومسعد لدري محمود  ج/ -  77

، تارٌخ :  8478  2119-9-5ه لصباغه وتجهٌز الترٌكو وااللمشه  ج/شركه مجدي عبدالمنعم البشبٌشً وشركا -  78

 27674برلم       21191131

، تارٌخ :  8478  2119-9-5شركه مجدي عبدالمنعم البشبٌشً وشركاه لصباغه وتجهٌز الترٌكو وااللمشه  ج/ -  79

 27674برلم       21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 9645برلم       21191123جمال عبدالعزٌز دمحم شاهٌن   ، تارٌخ :  -  1

والذى كان ممٌدا 2115-6-7فى 1118لشطب الرهن الممٌد برلم 2119-11-31فى 31دمحم االخٌتار  حافظه شطب رهن رلم -  2

 5339برلم       21191131لسداد لٌمه المرض ، تارٌخ :  1994-11-27فى  119برلم 

والذى كان ممٌدا 2111-5-19فى 1212لشطب الرهن الممٌد برلم 2119-11-31فى 31دمحم االخٌتار  حافظه شطب رهن رلم -  3

 5339برلم       21191131لسداد لٌمه المرض ، تارٌخ :  1998-11-15فى 611برلم 

والذى كان ممٌدا 2111-5-19فى 1212رهن الممٌد برلم لشطب ال2119-11-31فى 31دمحم االختٌار  حافظه شطب رهن رلم -  4

 5339برلم       21191131لسداد لٌمه المرض ، تارٌخ :  1998-11-15فى 611برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــ  ـــــــــــ  

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 


